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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
     به نظر می رسد تقابل های آبی در بهارستان نشانه یک زنگ خطر بزرگ برای کشور است که حاال به یک مدیریت مقتدر و یک پارچه برای حل بحران نیاز دارد.

قیمت 500 تومان

بحران بی آبی چگونه حل خواهد شد؟    

امید به وعده های آبی دولت

بازار طال و سکه  97/10/11 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,550,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,630,0005,041,000جدید

1,900,0002,521,000نیم سکه

1,180,0001,441,000ربع سکه

650000701,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0002,118,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18331270488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

  تکیه برمردم 
به جای نفت

در حالی که در شــرایط عادی و 
خوب روس ها همیشــه دست 
دوستی به ســمت کشور ما دراز 
می کنند اما تاریخ نشان داده این 
دست دوستی در شرایط سخت 
تبدیل می شــود بــه خنجری 
که از پشــت به کشــور ما فرو 
می رود و جالب اینجاســت که 
برخی سیاســتمداران کشور ما  
 هنوز هم بعــد از بارها بد عهدی 
روس ها به پای میز مذاکره با آنها 
می روند و قرار دادهای دوســر 
باختی را امضا مــی کنند که در 
صورت اجرا شــدن غیر از ضرر 
برای کشــور ما هیچ نتیجه ای 
ندارد و در صورت اجرا نشــدن 
نیز ما هیچ کاری نمــی توانیم 
انجــام دهیم! اینجاســت که ما 
 به بصیــرت امام خمینــی )ره( 
می رسیم . حضرت امام)ره( در 
تاریخ هجدهم شهریورماه 1343 
در ســخنرانی مهمی در مسجد 
اعظم فرمودند: ای سران اسالم! 
به داد اسالم برســید.... ای شاه! 
به داد خودت بــرس... آمریکا از 
انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا 

بدتر، شوروی از هر دو بدتر،...

استاندار اصفهان:

دلیل فراگیر نشدن دولت 
الکترونیک، مشکالت 

مدیریتی است 
استاندار اصفهان گفت: در زمان حاضر حدود 10 
درصد از کارهای دولت از طریق دولت الکترونیک 
انجام می شود و فراگیر نشدن آن به دلیل مسائل و 

مشکالت مدیریتی است.
عباس رضایی روز سه شنبه در دیدار با مدیرکل و 
معاونان ثبت احوال استان اصفهان در استانداری، 
افزود: استفاده نکردن از امکانات و مزایای دولت 
الکترونیک ربطی به دیگران ندارد و باید ریشه آن 
را در بخش های مدیریتی دستگاه های اجرایی 

خودمان پیدا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اســتفاده از رایانه و فناوری 
اطالعات و ارتباطات در کشــورمان هنوز جنبه 

تجمالتی دارد، تصریح کرد:...

اینجا خریدار حواله خودرو بیشتر از خودروست؛

مورد عجیب بازار خودرو!
حاال دیگر برای استفاده از صفت بازار برای توصیف خرید و فروش خودرو برخی 
احتیاط به خرج می دهند، خصوصا فعاالن بازار.

 می گویند بازاری باقی نمانده است، بازار محل 
خرید و فروش است و وقتی یکی از ارکان 
نباشد، دیگر نمی توان به بازار لقب بازار 
داد.  فعاالن بازار تاکید دارند خریداری 
در بازار نیست و هر چند تعداد 
فروشنده ها اندک است اما ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه
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مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ  1397/10/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/10/23

محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
 www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا :8-  031-36680030

)داخلی 395( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی  

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(اعتبار

2/497/411/450125/000/000جاری آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه چهار اصفهان 97-4-235/2

اجرای لوله گذاری مسیر آب رسانی به باغبهادران )عبور از رودخانه( و 97-4-249
2/824/794/693142/000/000جاریاجرای لوله به طرف شیرخانه باباشیخعلی منطقه لنجان )با ارزیابی کیفی( 

17/252/250/343863/000/000جاریعملیات اجرایی اصالح شبکه فاضالب منطقه سه اصفهان )با ارزیابی کیفی( 97-4-251

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

)نوبت دوم(

نام روزنامه: اخبار اصفهان
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12

ف 
شری

د 
حم

س: م
عک



  تکیه برمردم 
به جای نفت

ادامه از صفحه یک:
...   همه از هم بدتر، همه از هم پلید تر. 
بیش از 50 سال پیش امام خمینی 
)ره( خط اســالم و ایران اسالمی را 
مشخص کردند ولی متاسفانه نادیده 

گرفته شد.
اکنون بعد از54 ســال از سخنرانی 
امام خمینی )ره(شرکت های نفتی 
روسیه که در فضای پســابرجام با 
بیش ترین مشارکت و مذاکره با طرف 
ایرانی در صدر لیست خواستگاران 
نفت و گاز ایران ایســتادند با برهم 
خوردن برجــام از ســوی آمریکا و 
ترامپ، بســاط خود را جمع کرده و 
بدون هیچ توجهی بــه قراردادهای 
امضا شــده با ایران کشــور را ترک 
کردند و عالوه بــر متعهد نبودن به 
قراردادهایشــان حاال به یک رقیب 
برای فروش نفت در منطقه تبدیل 

شده اند. 
روس ها درحالی بــازار نفت ایران را 
ترک کرده و پشت سرشان را هم نگاه 
نکردند که بســیاری از کارشناسان 
بر این باورند که روسیه جدی ترین 
رقیب ایــران در نفت و گاز اســت 
و تالش می کند مشــتریان نفتی و 
گازی ایــران را در منطقــه بگیرد 
 و ایــن یعنــی همان خنجــر زدن

 از پشت . 
بــا تحریــم شــدن ایران توســط 
آمریــکا  عــالوه بر روســیه چهره 
خیلی از کشــورهای دیگر نیز برای 
ایران مشــخص شــد که البته این 
رونمایی صدها بار در گذشــته نیز 
 انجام شــده بود ولی بــاز هم تکرار

 شد! 
به نظر بسیاری از کارشناسان نفتی  
تحریم نفت ایــران و  رقابت پنهان 
آمریکا و اروپا بر سر دالر و یورو باعث 
مطرح شدن تشکیل سوئیفت اروپایی 
شده است. به عقیده کارشناسان اگر 
اروپا هنوز همچون آمریکا به صراحت 
خروج خــود را از برجام اعالم نکرده 
است به جهت بازی ای است که قصد 
دارد به بهانه برجام انجام دهد یعنی 
اکنون منفعتش اقتضــای خروج از 
برجام را ندارد وگرنــه تعهداتی که 
طرف مقابل در برجــام به آن ملزم 
شده است به میزانی مستحکم است 
که اروپا می تواند بدون هیچ نگرانی 
از تبعات احتمالی بین المللی از آن 

خارج شود.
 البته آمریــکا هم بــرای مقابله با 
ایــن کار اروپایی ها ملزم شــد تا به 
8 کشــور اجازه خرید نفت ایران را 
بدهد و تمای این کارها تنها به دلیل 
 منافع شخصی بود نه برای کمک به

 ایران!
 ایران نیز برای برون رفت از این جریان 
راهکارهای زیادی دارد که اولینشان 
گــوش دادن به فرامیــن رهبری و 
تکیه بر خود اســت . ایشان بارها در 
سخنرانی های خود گفته اند به خود 
متکی باشید  به کشــورهای دیگر 

امید نبندید.
پیش بینی ها حاکی از آن است که 
در سال 2019 قیمت نفت به بیش 
از 70 دالر در هر بشکه نخواهد رسید. 
هم اکنون نیز قیمت هــای نفت به 
دلیل تاثیر اختالف تجــاری میان 
آمریکا و چین و کندی رشد اقتصاد 
جهانی و دورنمــای تقاضای کمتر 
برای نفت، از اوجش در اوایل اکتبر 
 بیــش از 40 درصد کاهــش پیدا 

کرده است.
با توجه به مســائل گفته شــده آیا 
وقت آن نرسیده که ایران نیز مانند 
خیلی از کشورهای پیشرفته تکیه 
بــر اقتصاد نفتــی را کنــار بگذارد 
 و به یک اقتصــاد مــردم نهاد فکر 

کند ؟
 این مردم هیچ گاه به کشــور خود 
 پشــت نخواهنــد کرد و همیشــه 

می توان برآنها تکیه کرد.

اقتصاد استان
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نازل های سوخت در اصفهان از نظر میزان عرضه مشکلی ندارند
 رییس دایره اوزان و مقیاس های اداره کل اســتاندارد اصفهان گفت: هیچ مشکلی خاصی از نظر نشان 
دادن میزان و کمیت عرضه سوخت مایع بویژه بنزین در نازل های کنترل شده در جایگاه های استان 

وجود ندارد .
احسان توکلی افزود: امسال سه هزار و 262 دستگاه نازل سوخت بنزین در جایگاه های استان کنترل و 

بازرسی شد.
توکلی با اشاره به اینکه برچسب کنترل و آزمون بر روی همه این نازل ها نصب شده است، افزود: این تجهیزات 

هر 6 ماه یکبار مورد آزمون قرار می گیرند و اگر نازلی دچار مشکل فنی باشد در همان لحظه با حضور بازرس و 
تعمیرکار نسبت به رفع آن اقدام می شود.

استان اصفهان دارای حدود 227 جایگاه سوخت بنزین، نفت و گاز و 153 جایگاه ' سی ان جی ' با حدود 2 هزار و 800 دستگاه نازل است.
توکلی همچنین گفت: اداره اوزان و مقیاس های استاندارد استان اصفهان با توجه به اهمیت حقوق مصرف کننده و فروشنده و جلوگیری از 
کم فروشی یا زیاده فروشی، اقدام به کنترل ترازوهای مراکز عرضه عمومی می کند که یکی از مهمترین مشکالت ما در این کار، همکاری نا 

کافی برخی واحدهای صنفی است.

پیش از این اما 
کارشناسانی مانند 

عبدالحسین ساسان 
معتقد بود آوردن پنج 

تونل دیگر هم مشکل آب 
اصفهان را حل نمی کند. 

این استاد دانشگاه با 
ارجاع مسئله محیط 

زیست اصفهان به تاریخ 
گفته بود: ضعیف ترین 
بخش اصفهان زیست 

بوم و اکولوژی این منطقه 
است و تاریخ همواره این 

موضوع را ثابت کرده 
است.

بحران بی آبی چگونه حل خواهد شد؟    

امید به وعده های آبی دولت

سال هاست کارشناسان برجسته جهان جنگ بعدی بشر را 
»جنگ آب« پیش بینی کرده اند. جنگی که انگار زودتر از از 
هر جای دیگر جهان، زمزمه های آن در خاورمیانه و به خصوص 
کشور ایران به گوش می رســد. در میانه این کارزار سخت 
زیست محیطی، اصفهان جزو استان هایی است که کم آبی، 
تاثیر فراوانی بر عناصر اصلی اقتصادی و محیط زندگی مردم 
اش گذاشته است. ماجرای پیچیده انتقال آب که همواره مورد 
اعتراض مردم در هر استان بوده است، طی چند روز گذشته پای 
اعتراض ها به بهارستان باز شد و 18 نماینده استان اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی در اعتراض به عدم تحقق وعده های 
رئیس جمهوری و حذف بودجه آب استان اصفهان به صورت 

دسته جمعی استعفا دادند. 

ژوبین صفاری
گـــزارش
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     به نظر می رسد تقابل های آبی در بهارستان نشانه یک زنگ خطر بزرگ برای کشور است که حاال به یک مدیریت مقتدر و یک پارچه برای حل بحران نیاز دارد.

استاندار اصفهان:

دلیل فراگیر نشدن دولت الکترونیک، 
مشکالت مدیریتی است 

اســتاندار اصفهان گفت: در زمان حاضر حدود 10 درصد از 
کارهای دولت از طریق دولت الکترونیک انجام می شود و 
فراگیر نشدن آن به دلیل مسائل و مشکالت مدیریتی است.

عباس رضایی روز ســه شــنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان ثبت 
احوال استان اصفهان در اســتانداری، افزود: اســتفاده نکردن از 
امکانات و مزایای دولت الکترونیک ربطی بــه دیگران ندارد و باید 
ریشه آن را در بخش های مدیریتی دستگاه های اجرایی خودمان 

پیدا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از رایانه و فناوری اطالعات و ارتباطات 
در کشــورمان هنوز جنبه تجمالتی دارد، تصریح کرد: الزم است 
بدنه کارشناســی دســتگاه های اجرایی مانند ثبت احوال بیش از 
پیش نسبت به فراگیر کردن دولت الکترونیک در جهت رفاه مردم، 

گام بردارند.
اســتاندار اصفهان، اعتماد به مردم و حفظ احترام و کرامت آنها در 
نهادهای اجرایی را ضروری دانست و گفت: اداره ها باید از ضوابط و 
بخشنامه ها برای گشایش گره کار مردم استفاده کنند نه خالف آن.

رضایی همچنین خواهان بکارگیری بیشــتر بانوان در بخش های 
مدیریتی دستگاه های اجرایی شد و افزود: اداره ها باید از روزمرگی 

خارج شوند و پاسخگوی انتظارات مردم باشند.
وی با بیان اینکه جمعیت کشــورمان در حال پیر شــدن اســت، 
خاطرنشــان کرد: اداره های دولتی مختلف ماننــد ثبت احوال یا 
دانشگاه علوم پزشکی در هرم جمعیتی کشور، تعیین کننده نیستند 
و نمی توانند در بحث جمعیت مداخله زیادی داشته باشند بلکه این 

مسائل اجتماعی و اقتصادی است که روی آن تاثیر دارد.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه خانواده ها با توجه به شرایط 
زندگی و نرخ تورم، روند زندگی خود را تعیین می کنند، تصریح کرد 
: دســتور توقف روش های جلوگیری از بارداری اثربخشی چندانی 

نداشته است.
وی به پدیــده مهاجرت اشــاره و اضافه کــرد: ســرمایه داران یا 
تحصیلکردگانی که به خارج مهاجرت می کنند، ژن های خوب را با 

خود می برند که مشکالت خاص خود را بهمراه دارد.
رضایی به معضل شناســنامه های باطل نشده اشاره و تصریح کرد: 
الزم است اداره کل ثبت احوال اصفهان با نوآوری و خالقیت در حل 

این مشکل در کشور پیشگام باشد.
مدیرکل ثبت احوال اصفهان در این نشســت گفت: سهم جمعیت 
سالمند 65ساله به باالی این استان به بیش از هفت درصد رسیده 

که در این شاخص سهم زنان بیشتر از مردان است.
حسین غفرانی کجانی افزود: در سال 1403 وارد نخستین مرحله 
پیری جمعیت در استان اصفهان می شویم و جمعیت سالمندان به 

بیش از 11 درصد می رسد.
وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی ها در سال 2050 میالدی وارد 
جمعیت کامل پیر می شویم و 23 درصد جمعیت استان در این رده 

سنی قرار می گیرد.
غفرانی، باال رفتــن ســن ازدواج و افزایش طــالق را از معضالت 
جمعیتی کشور برشــمرد و گفت: 50 درصد طالق ها در 10 سال 
ابتدای زندگی مشترک و 14 درصد آن در یک سال نخست زندگی 

مشترک اتفاق می افتد.
وی کارت ملی هوشمند را تکمیل کننده خدمات دولت الکترونیک 
ذکر و اضافه کرد: 76 درصد جمعیت استان اصفهان برای دریافت 
این کارت درخواســت داده اند و حدود 900 هــزار نفر از واجدان 

شرایط هنوز این کارت را ندارند.
 وی خاطرنشــان کــرد: مدیریــت اداره هــای ثبت احــوال در 

شهرستان های خوانسار و بویین میاندشت از بانوان هستند.
این دیدار به مناسبت روز ملی ثبت احوال و یکصدمین سال تاسیس 

سازمات ثبت احوال کشور برگزار شد.
سوم دی، روز ملی ثبت احوال نامگذاری شد.

گـــزارش

موضوعی که تا به امروز 
هم ادامه داشــته و بنا به 
گفته حاجــی دلیگانی 
نماینده مردم شــاهین 
شــهر ایــن اســتعفا تا 
برآورده نشدن مطالبات، 
هنوز به جای خود باقی 

خواهد بود. 
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و 
گو با مهر، در ارتباط با عملیاتی شــدن 
وعده های مســئوالن پس از استعفای 
نماینــدگان اصفهــان گفــت: پس از 
استعفای نمایندگان اصفهان دستوری 
از جانب ریاست جمهوری برای تشکیل 
ســتاد احیای زاینده رود داده شــد و 
امیدواریم وعده هایی که برای تشکیل 
این ســتاد دادند عملی شود. وی ادامه 
داد: نمایندگان مجلس روی استعفای 
خود خواهند ماند و به شدت پیگیر این 
مسئله هستند  که ستاد احیای زاینده 
رود در مصوبه هیئت دولت قرار بگیرد. 
اما پس از استعفای نمایندگان اصفهان، 
نمایندگان استان خوزستان نیز هنگام 
ورود روحانی بــه مجلس به دور رئیس 
جمهوری حلقه زده و خواستار رسیدگی 
به موضوع انتقال آب و مشکالت آب این 
استان شدند. به نظر می رسد تقابل های 
آبی در بهارستان نشانه یک زنگ خطر 
بزرگ برای کشور است که حاال به یک 
مدیریت مقتدر و یک پارچه برای حل 
بحران نیاز دارد. در این میان حســن 
روحانی نیز طی چند روز گذشــته به 
مسئله بحران آب اشــاره کرده است و 
حل این بحران را نه در باروری ابرها که 

مدیریت منابع موجــود و جلوگیری از 
هدر رفت آن می داند. هر چند کارنامه 
دولت یازدهم در حفظ دریاچه ارومیه 
باید مثبت ارزیابی کرد، اما به طور کلی 
باید گفت هنوز آن گونــه که باید برای 
حل بحران آب به خصوص در اســتان 
هایی مانند اصفهان اقدام عملیاتی قابل 

توجهی صورت نگرفته است. 

  راهکار حل  بحران آب اصفهان 
چیست؟

جمعیت 5 میلیونــی اصفهان با بحران 
آب آشامیدنی مواجه است و این موضوع 
می تواند در یک دهه آینده این استان 
را درگیر یک بحران تمــام عیار کند. 
نمایندگان معترض استان اما امیدوارند 
وعده های رئیس جمهور برای تشکیل 
ســتادی مانند ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه برای زاینده رود نیز نتیجه بخش 

باشد. 
به باور کارشناسان امر افزایش آگاهي از 
محدودیت هاي منابع آب حوضه زاینده 
رود و اهمیــت آب در توســعه پایدار، 
ضرورت تغییر رویکرد از تفکر بخشي 
نگر در مدیریت منابع آب به یک تفکر 
جامع، پایدار و بهم پیوســته است. به 
نظر می رسد وقت آن رسیده باشد تا به 

موضوع آب به طور کامل علمی و دقیق 
و به دور از هیجان نگاه کنیم. 

پیش از ایــن اما کارشناســانی مانند 
عبدالحسین ساسان معتقد بود آوردن 
پنج تونل دیگر هم مشکل آب اصفهان 
را حل نمی کند. این اســتاد دانشگاه با 
ارجاع مســئله محیط زیست اصفهان 
به تاریخ گفته بود: ضعیف ترین بخش 
اصفهان زیســت بوم و اکولــوژی این 
منطقه است و تاریخ همواره این موضوع 
را ثابت کرده است. اصفهانی که در دوره 
ساسانی به پایتختی برگزیده شد خیلی 
زود ظرفیت پایین خود را نشــان داد و 
پادشــاهان آن دوره پایتخت را خیلی 

زود منتقل کردند.
ساســان ادامه داده بود: در دوره شــاه 
عباس نیز کــه از دید یــک نظامی به 
درستی به خاطر موقعیت استراتژیک 
اصفهان به پایتختی برگزیده شد بعد از 
ورود سپاهیان خیلی زود مشکالت آب 
و آذوقه بر این شهر حاکم شد و اصفهان 
وارد کننده غذا شــد و حتی روزگاری 
90 درصد جمعیت این شهر از بی آبی 

از بین رفتند.
وی افزوده بود: اشتباهاتی اتفاق افتاد که 
یکی پس از دیگری این شهر را به سمت 
نابودی سوق داد. مثال احداث کارخانه 

ذوب آهن در این نقطه کار صحیح نبود 
و بعد از آن اشتباه پشت اشتباه؛ انتقال 
کارخانه فوالد مبارکــه به اصفهان نیز 
اشتباه دیگری بود. دو کارخانه درست 
در دو نقطه از بهترین نقاط کشاورزی 

استان و کشور قرار گرفته است.
این اقتصاددان گفته بود: باید در راستای 
توقف رشد کمی اصفهان گام برداریم. 
اصفهان شــهر کمیت نیســت، شهر 
کیفیت است و کیفیت اصفهان یعنی 
به جای احداث مدام خیابــان در این 
شهر و تمرکز خدمات که موجب تخلیه 
روستاهای اطراف می شود، درآمدهای 
این شــهر را در دل محــالت آن خرج 

کنیم.«
در نهایت باید گفت، بحران آب در کنار 
سایر مشکالت اقتصادی و البته در یک 
رابطه مستقیم علت و معلولی، می تواند 
تبدیل به یک بحران تمام عیار اجتماعی 
شــود که جبران آن دیگر امکان پذیر 
نخواهد شد. آنچه این روزها کشور به آن 
نیاز دارد تصمیم گیری های کارشناسانه 
و البته هم آوایی در تصمیم گیری است. 
سخن گفتن در این باره مشکلی را حل 
نخواهد کرد بهتر اســت همه مردم و 
مسئوالن کمربندهای خود را برای حل 

بحران محکم تر ببندند.

اولویت ما حفط سالمت خاک در برابر نفوذ شیرابه ها
یلدا توکلی: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از تکمیل طرح ساماندهی و جلوگیری 
از نفوذ شیرابه های این کارخانه به خاک در ماه های نخست سال آینده خبر داد و گفت: طی مشاوره ای که 
انجام شده قرار است با روش های تبخیری، وضعیت نابسامان دفع شیرابه در کارخانه را مدیریت کنیم که 
در زمین نفوذ نکند. علی دهنوی در ادامه سلسله نشست های »سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویی در مسیر 

امید« در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روزانه حدود هزار تن پسماند از سطح شهر جمع آوری و به کارخانه 
سازمان پسماند منتقل می شود که 600 تن آن تبدیل به کود آلی شده و 400 تن آن که غیرقابل بازیافت هستند، 

دفن می شود. وی با اشاره به اینکه در شبانه روز حدود 15 تن پسماند عفونی و بیمارستانی از سطح شهر جمع آوری 
می شود، ادامه داد: همچنین حدود هفت هزار تن نخاله ساختمانی روزانه در اصفهان تولید می شود که تنها حدود سه هزار تن 

آن در اختیار سازمان پسماند قرار می گیرد و حدود چهار هزار تن آن در منطقه سجزی تخلیه می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه کارخانه پسماند اصفهان تکنولوژی 50 سال قبل را دارد، گفت: مهم ترین 
اقدام شهرداری در این حوزه طراحی و احداث دو خط جدید و بروز در این کارخانه است؛ راه اندازی این دو خط جدید هزینه ای بالغ بر شش 

میلیارد تومان نیاز دارد؛ تاکنون تجهیزات این خطوط خریداری شده و قرار است تا شهریورماه 98 این خطوط به بهره برداری برسد.

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

ساماندهی دستفروشان در بازارچه های قدیمی شهر

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: سیاست شــهرداری اصفهان حذف 

دستفروشان نیست، بلکه ســاماندهی آنها در بازارچه های قدیمی 
همچون شنبه بازار، یک شنبه بازار و جمعه بازار است تا دیگر در معابر 

شهر چهره نازیبایی از فعالیت آنها دیده نشود.

حســن محمدحســینی اظهارکرد: طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، 
جلوگیری از مشاغل مزاحم جزء وظایف شهرداری است از این رو برای پیشگیری 
از تخلف آشکار دست فروشی با هماهنگی اتحادیه صنوف ، جلوگیری از ایجاد 

مشاغل مزاحم در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
وی به فعالیت مشــاغل مزاحم در شهر اشــاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه 
دستفروشان هزینه های مربوط به اجاره ملک، عوارض و مالیات را نمی پردازند، 
کاالهای خود را با قیمتی پایین تر عرضه می کنند و این امر ســبب اســتقبال 
شهروندان از آنان می شود، اما در این بین شهروندان باید توجه داشته باشند که از 

نظر کیفیت اجناس نمی توان به دستفروشان اعتماد کرد.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: اگر 

وضعیت موجود اصفهان را با سایر کالنشهرها مقایســه کنیم، پی خواهیم برد که 
اصفهان نسبت به سایر کالنشهرها در جمع آوری دست فروشان و متکدیان بسیار 

خوب عمل کرده است.
وی اظهارکرد: بســیاری از نیروهای آموزش دیده در مراکز شهر مستقر هستند و 
با دســتور مقام قضایی برخورد قانونی را با دست فروشان انجام می دهند، اما ضعف 
 مهم همراهی ضعیف مردم اســت، شــهروندان باید همکاری های خود را افزایش 

دهند.
محمدحسینی تاکید کرد: ســد معبر صنوف، فعالیت خودروهای دوره گرد و ثابت 
در معابر، دست فروشــی و فعالیت های غیر مجاز در معابر، کارتن خوابی، تخلفات 
ساختمانی، برخورد و جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی، تغییر کاربری ها، رفع 
خطر از بناهای فرسوده، پیگیری و رفع مشاغل مزاحم بر پایی چادر در پارک ها و معابر 
شهر، ریختن مصالح و نخاله های ساختمانی هنگام تغییرات و ساخت و سازها بخشی 
از تخلفاتی هستند که مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 

برای پیشگیری و رفع آنها تالش می کند.
ایمنا

خـــبــــر

»شرایط اقتصادی« و »گرانی مواد اولیه« حیات صنایع دستی اصفهان را تهدید می کند
رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با بیان اینکه به دلیل شرایط اقتصادی و نوسانات ارز شاهد تاثیرات منفی در حوزه فروش صنایع دستی هستیم، گفت: اگر سری به فروشگاه های صنایع 
دستی در میدان امام بزنید، متوجه عدم فروش و رکود در بازار صنایع دستی می شوید. عباس شیردل پیرامون آمار فروش صنایع دستی اظهار داشت: صنایع دستی مستثنی از بقیه صنوف 
نیست که به دلیل شرایط اقتصادی و نوسانات ارز شاهد تاثیرات منفی در حوزه فروش صنایع دستی هستیم. وی افزود: همچنین گرانی مواد اولیه سبب تغییر قیمت تولید صنایع دستی 
شده و این مهم نیز در حوزه تولید شرایط بدی را به وجود آورده است. رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان پیرامون بازار صنایع دستی میدان امام اصفهان بیان کرد: اکنون اگر سری به 

فروشگاه های صنایع دستی در میدان امام بزنید، متوجه عدم فروش و رکود در بازار صنایع دستی می شوید.



برگزاری همایش روابط عمومی، اقتصاد، فناوری اطالعات و توسعه در اصفهان
سومین همایش تخصصی و جامع روابط عمومی نصف جهان با موضوع اقتصاد، فناوری اطالعات و توسعه با 

حمایت اتاق تعاون ایران و اتاق تعاون استان اصفهان، سیزدهم دی ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان اصفهان، سومین همایش تخصصی و جامع روابط عمومی نصف جهان 
با محوریت اقتصاد، فناوری اطالعات و توسعه با حضور استاندار اصفهان، معاونین و مدیران اجرایی و کارشناسان 

روابط عمومی استان، خانه ارتباطات اصفهان، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزش شهرداری اصفهان، دپارتمان روابط 
عمومی و ارتباطات اصفهان و موسسه آموزش عالی فناوران حکیم با حمایت اتاق های تعاون ایران و استان اصفهان 

برگزار می شود. محسن حاج محمدی، دبیر اجرایی این همایش اظهار کرد: روابط عمومی باید در قامت یک نهادی فعال، 
پویا، استاندارد و کارآمد بتواند با طراحی مهندسی افکار عمومی و بهره گیری از شیوه های نوین ارتباطی و اطالع رسانی به نیازهای 

مخاطبان درون و برون سازمانی پاسخ گوید و رضایتمندی حداکثری را در راستای پیشرفت و تعالی سازمان متبوعش به ارمغان آورد. وی 
با اشاره به محورهای این همایش، افزود: رایج  ترین، قدیمی  ترین، رسمی  ترین، اجتماع اقتصادی در جهان، اقتصاد تعاون است. دنیا از برون  سپاری 
به جمع سپاری رسیده است. چون فاصله طبقاتی و ضریب نامناسب جینی باعث شده است که بسیاری از کشورها مثل آمریکا و کشورهای به ظاهر 

در بلوک سرمایه  داری به این نتیجه برسند که برای حفظ پایه  های حکومت، خود مردم را در اقتصاد مداخله دهند.

اخاللگران اقتصادی در اصفهان به 30 سال حبس محکوم شدند
رییس کل دادگستری اصفهان گفت: اخاللگران اقتصادی در این استان به 30 سال حبس و پرداخت یکهزار 

و ٢00 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
 احمد خسروی وفا روز دوشنبه در نشست خبری اعالم حکم قطعی اخاللگران نظام اقتصادی در این استان 
افزود: متهم ردیف اول حمیدرضا جان قربان فرزند علمدار به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق 

قاچاق تجهیزات پزشکی، ایمپلنت های اسکلتی و پروتز به ٢0 سال حبس قطعی و پرداخت یکهزار و ٢00 
میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی ادامه داد: متهم ردیف دوم آزاده سجادیه فرزند یحیی با همین اتهام به ١0 سال حبس قطعی محکوم شده است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: هر ٢ متهم اکنون در زندان به سر می برند و نسبت به هر دو متهم حکم 

در حال اجراست و حبس متهمان آغاز شده است. به گفته وی یکهزار و ٢00 میلیارد ریال جزای نقدی متهمان به نفع دولت وصول می شود.
خسروی وفا خاطرنشان کرد: این پرونده متهمان دیگری هم دارد که به عنوان معاون در جرم اتهام به آن ها وارد است و پرونده نسبت به این 
موضوع همچنان در دادسرا مفتوح است. به گفته وی افرادی که از این ایمپلنت ها، پروتزها و تجهیزات قاچاق ایراد و صدمه بدنی به آن ها وارد 

شده می توانند به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کنند.

اقتصاد ایران
03
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قیمت منطقی مرغ چقدر است؟
  مصرف کننده متضرر 
اصلی نوسانات قیمت 

مرغ

مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی با 
اشاره به اعالم قیمت ١0 هزار تومانی 
مرغ از سوی وزیر جهاد کشاورزی 
مدعی شد، آقای حجتی به عنوان 
وزیر نمی تواند و نباید قیمت واقعی 
مرغ را متفاوت از قیمت اعالم شده 

کارگروه تنظیم بازار اعالم کند. 
مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشــتی 
با اشــاره به عوامل قاچاق و کاهش 
تولید در گرانی مرغ و گوشت، گفت: 
واسطه های تامین خوراک طیور نیز 
که از عوامل افزایش قیمت خوراک 
طیور هستند که بر افزایش قیمت 

مرغ تاثیر دارند.
برومند چهارآیین با بیان اینکه دلیل 
اصلی افزایــش قیمت مرغ افزایش 
خوراک طیور و کنجاله ها اســت 
مدعی شــد: به علت های افزایش 
قیمت مرغ عالوه بــر عوامل گرانی 
دانه مرغ، واسطه ها و ذخیره شدن 
مرغ را برای تامین مرغ شــب عید 
نیز بایــد اضافه کــرد. مدیر عامل 
 اتحادیه مرغ گوشتی گفت: نهاده ها

 و خوراک طیور باید بطور مرتب و 
مستمر تامین شود تا تولیدکننده 
احساس خطر نکند و یا دچار تردید 
در ادامــه تولید نشــود. او با تاکید 
بر اینکه نباید نقش واســطه ها در 
افزایش خوراک دام و طیور را نادیده 
گرفت ادعا کرد: محال است ذرت، 
سویا و ریز مغذی ها بعنوان خوراک 
مرغ با همــان قیمت هــای اعالم 
شده به دســت تولید کننده برسد. 
مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی به 
اختالف قیمت گوشــت مرغ اعالم 
شــده از سوی ســازمان حمایت و 
وزارت جهاد کشــاورزی اشاره کرد 
و گفت: سود ١0درصد تولید کننده 
برای استمرار تولید و حضور تولید 
کننده در صحنه کامال قانونی است. 
چهارآیین در مورد قیمت ١0 هزار 
تومان اعالم شده مرغ توسط وزیر 
جهاد کشاورزی گفت: آقای حجتی 
بعنوان وزیر نمی تواند و نباید قیمت 
واقعی مرغ را متفاوت از قیمت اعالم 
شده کارگروه تنظیم بازار اعالم کند.  
وی گفت: قیمت کارشناسی شده 
مرغ زنده 8 هــزار و 500 تومان و 
گوشت مرغ سر سفره مردم ١٢ هزار 

و 500 تومان تمام می شود.

   اختالف در تعیین قیمت مرغ 
در سازمان های مسئول 

معاون سازمان تعزیرات حکومتی به 
اختالف قیمت گوشت و مرغ اشاره 
کرد و گفت: قیمت اعالم شــده از 
سوی ســازمان تنظیم بازار، تولید 
کننده و مصــرف کننده با یکدیگر 
اختالف دارد. محمدعلی اسفنانی 
با بیان این که قاچاق تاثیر چندانی 
روی قیمت گوشت گوسفند ندارد، 
قیمت گوشت گوسفندی را 45 هزار 
تومان برای مصرف کننده اعالم کرد.

خبرآنالین
گــزارش
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 فعــاالن بــازار تاکید 
دارنــد خریــداری در 
بازار نیســت و هر چند 
تعداد فروشنده ها اندک 
اســت اما خریداران باز 
هم کمتر از این میزان 

هستند.
 یکــی از فعاالن بــازار خــودرو در 
خصــوص وضعیت خریــد و فروش 
خودرو گفت: مدتهاســت کــه بازار 
خودرو دیگر شباهتی به بازار ندارد، 
تعداد مشتریان به شدت کاهش یافته 
و به نظر می رسد این رکود در بخش 
خریــد و فروش خودروهای دســت 

دوم است.
 او با اشــاره به اینکه اکثر مشتریان 
خرید خودرو به قیمت هــای بازار را 
بر نمی تابند، گفــت: خودروها بیش 
از توان مردم گران شده اند از این رو 
مشــتریان معتقدند خرید خودرو با 

این قیمت ها توجیهی ندارد.

   پیش فروش ها ادامه دارد؟
حاال کم نیســت شمار کســانی که 
می پرسند خودروسازان می توانند از 
پس تعهدات خود برمی آیند؟ مهرداد 
الهوتــی، نماینده مجلس شــورای 
اسالمی در باره حجم پیش فروش ها 
گفته اســت: یک میلیــون خودرو 
بــه ارزش ١5 هزار میلیــارد تومان 
پیش فروش شده بود که طبق آخرین 
تصمیم قرار شد 80 درصد تولید برای 
پیش فروش های قبلی اختصاص یابد 
و ٢0 درصــد به فروش هــای جدید 

اختصاص داده شود.
پیش فروش یک میلیون دســتگاه 
خودرو در حالی اتفاق افتاده است که 
بررسی ها نشان می دهد میزان تولید 
خودرو کاهشی ۷١ درصدی را تجربه 

کرده است.
 بر این اســاس نگرانی از بابت تداوم 
روند کاهشــی تولید و طوالنی شدن 
دوره تحویل از ســوی بســیاری از 
کارشناســان مطرح شــده اســت.  
خصوصــا آنکــه تاخیــر در تحویل 
خودروها این روزها یکی از مهمترین 

اعتراضات ثبت نام کنندگان است.
از سوی دیگر اخبار  مختلف در اعالم 
قیمت هــای جدید هــم بالتکلیفی 
خریــداران خــودرو را در تحویــل 
محصوالت خود بیشــتر از گذشــته 

کرده است.در جدیدترین اخبار گویا 
قرار اســت در غالــب ابالغیه اعمال 
افزایش قیمت هــا تکلیف خریداران 
بالتکلیف خودرو هم مشــخص شود 
به نحوی که آن دسته از خریدارانی 
که زمــان تحویل خودروهــای آنها 
در بخش خودروهای پــر تیراژ قبل 
از  شــهریورماه ۹۷ هســت تحویل 
خودروهای آنها بــا قیمت های قبلی 
انجام خواهد شــد اما آن دســته از 

خریــداری که تحویــل خودروهای 
آنها بعد از شــهریور ماه۹۷ اســت 
محصوالت خود را با قیمت ها جدید 
و البته ضمن محاســبه سود تاخیر و 

مشارکت تحویل می گیرند.

  خریدار حواله بیش از کاالست
 امیــری از فعاالن بازار خــودرو نیز 
در خصــوص وضعیــت کنونــی به 
خبرآنالین گفت: بسیاری از مشتریان 

دائم درباره قیمت ها می پرسند، این 
روزها حواله خودرو بیشــتر از خود 
خودرو خریدار دارد اما انتشار اخبار 
ضد و نقیض دربــاره قیمت گذاری 
سبب شــده اســت که در یک هفته 
اخیر حتی خرید و فروش حواله هم 

متوقف شود.
 وی گفت: به عنوان مثال حواله پراید 
با پیش پرداخت ١0 میلیون تومان، 
١۹ میلیــون تومان خریــد و فروش 

می شود اما انتشار اخباری در خصوص 
باال رفتن قیمت هــا و معلوم نبودن 
میزان افزایش سبب شده است فعال 
خرید و فروش حواله هم چندان رونق 
نداشــته باشــد اما با این حال هنوز 
خرید و فروش حواله بیشتر از خودرو 

است.
 وی ادامــه داد: بــه نظر می رســد 
با روشــن شــدن قیمت ها، بازار از 

بالتکلیفی خارج شود.

اینجا خریدار حواله خودرو بیشتر از خودروست؛

مورد عجیب بازار خودرو!

خبرآنالین
گـــزارش
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بودجه

سهم بازنشسته ها از بودجه 1398
 با وجود آن که بودجه امسال فضای انقباضی دارد، برنامه های مربوط به بازنشستگان در الیحه بودجه 
1398 رشد حدود 35 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. اما بازنشسته ها چه بخشی از دخل و 

خرج سال آینده دولت را به خود اختصاص می دهند؟

به طور کلی، دولت در قالب امور »رفاه اجتماعی«، »فصل حمایتی« و سه برنامه »هزینه های مربوط به بازنشستگان 
دولت«، »کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری« و »کمک به 
پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مســتمری بگیران کشوری« در رابطه با بازنشستگان ایفای 

نقش می کند.
این سه برنامه در مجموع حدود ۷4 درصد اعتبارات حمایتی در الیحه بودجه سال ١3۹8 را به خود اختصاص داده اند 
که این نسبت در مقایسه با قانون بودجه ١3۹۷، سه درصد افزایش داشته است. به طور کلی بودجه امور رفاه اجتماعی 
در الیحه ١3۹8 نسبت به قانون ١3۹۷ رشدی حدود ٢8 درصدی داشته که تقریبا نیمی از اعتبارات مربوط به امور رفاه 

اجتماعی، یعنی بیش از 556 هزار میلیارد ریال، به برنامه های مربوط به بازنشستگان تخصیص یافته است.
تئوری ها می گویند منابع صندوق های بازنشستگی عموما از محل کسورات شاغالن و نیز سرمایه گذاری  این صندوق ها 
تامین می شود و باید به پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص یابد. اما در عمل دیده می شود که یا منابع آن طور که 
باید تامین نمی شوند یا آنچه جمع آوری شــده به موارد دیگری مانند بنگاه داری صندوق ها تخصیص داده می شود. 
به طوری که شاهد کسری و وابستگی صندوق های بازنشســتگی به بودجه عمومی دولت هستیم که این وابستگی 

می تواند بحران ساز باشد.

   سه بحران آینده اقتصاد ایران
سعید اسالمی بیدگلی، کارشناس مسائل مالی با اشــاره به اینکه صندوق  های ما هنوز به طور جدی با بحران مواجه 
نشده اند، گفت: اقتصاد ایران با چالش های جدی زیادی مواجه است که فقط در زمان فوریت به آن ها توجه می شود. 
در مدت اخیر بیشتر مشکالت شبکه پولی کشور در اولویت رسانه ها و مدیران و سیاست گذاران بوده ، اما مسئله بحران 
صندوق های بازنشستگی، سیاستگذاری در نرخ ارز و شفافیت اقتصاد ایران، مسائلی است که ما به ترتیب با آن ها مواجه 

خواهیم شد.
اسالمی بیدگلی افزود به نظر من اگر به فکر نباشیم، مسئله صندوق های بازنشستگی تا سال ١404 عمال از کنترل دولت 
خارج خواهد شد و اگر موضوع ورودی ها، خروجی ها و همچنین موضوع بهینه سازی حوزه سرمایه گذاری  صندوق ها 
کنترل نشود، از آنجایی که همزمان مشکل بیکاری را نیز در کشور داریم، با هم افزایی این دو، معضل پیچیده تر خواهد 

شد.

حاال دیگر برای اســتفاده از صفت بازار برای توصیف 
خرید و فروش خودرو برخی احتیاط به خرج می دهند، 

خصوصا فعاالن بازار.
 می گویند بازاری باقی نمانده است، بازار محل خرید و 
فروش است و وقتی یکی از ارکان نباشد، دیگر نمی توان 

به بازار لقب بازار داد.

 نتیجه این 
نشست تصویب 
موافقت نامه ای 
برای جلوگیری 

از افزایش بیش از 
۲ درجه ای دمای 

زمین بود. براساس 
این موافقت نامه 
کشورهای عضو 

باید تولید گازهای 
گلخانه ای انسان 
ساخت را کاهش 

دهند.

گردشگری

مهر
گـــزارش

چه چیزی صنعت 
گردشکری را برای هندی ها 

مهم کرده است
بیشــماری  دالیل 
مبنی بر حائز اهمیت 
صنعت گردشگری و 
اینکه چرا این صنعت به طور قطع و یقین 
چیزی حتی بیش از آن تصوری اســت 
که همگان هنگام اندیشــیدن به صنعت 

گردشگری در اذهان نقش می بندد.

گردشگری منبع درآمدی برای دولت محسوب 
شده و منجر به اشــتغال زایی )مستقیم و غیر 
مستقیم( نیز می شــود و انگیزه ای برای حفظ 
میراث و محیط زیست اســت. در حال حاضر 
سیاحت و گردشگری ۹/6 درصد از تولید ناخالص 
داخلی هند را تشکیل می دهد که 88 درصد آن 
مربوط به مسافرت های داخلی است. گردشگری 
سهمی  ۹/3 درصدی از کل شغل های  کشور را 

به خود اختصاص می دهد.
طبق گزارش تاثیر اقتصادی شورای گردشگری 
و سیاحت جهانی در سال ٢0١8، گردشگری تا 
سال  ٢0٢8 در هند،  پنجاه و دو میلیون و سیصد 
هزار فرصت شغلی را پوشــش خواهد داد و این 
در حالی اســت که در حال حاضر تنها  چهل و 
دو میلیون و نهصد هزار فرصت شــغلی مربوط 
به گردشگری است. این کشــور پهناور مشرق 
زمین قدم هایی کوچک اما اساسی در رابطه با 

گردشگری 
برداشته ولی هنوز تا رسیدن به آن نقطه ای که 
شایســتگی اش را دارد، راه زیادی باقی است و 
تالش هایی مضاعف و پر ســرعت را می طلبد. 
هند به عنوان یکی از کشورهایی که بازار صنایع 
هوایی) ساخت و تولید هواپیما و..( در جهان با 
سرعت در حال توسعه است، در سال حدود  ١00 
میلیون مســافر  را که همه مربوط به سفر های 
داخلی هستند  جا به جا  می کند، اما متاسفانه 
ورود پروازهای بین المللی به هند همچنان در 
ســطحی اندک » ۹ میلیون مســافر در سال « 
است، که  این خود فرصتی منحصر به فرد را برای 
هند فراهم می سازد تا به چگونگی ایجاد  تقاضا و 
عرضه  مناسب برای صنعت سیاحت و گردشگری 

خود پی ببرد.
هند با توجه بــه مزیت موقعیــت مکانی اش، 
پتانسیل تبدیل شدن به یک مرکز حمل و نقل 
هوایی جهانی را داراســت. موقعیت جغرافیایی 
هند باعث می شود که هواپیماهای اروپایی که به 
 خاور دور و سواحل اقیانوس آرام سفر می کنند،

 از آن بــه عنــوان  توقف گاهــی منطقی برای 
سوخت گیری  استفاده کنند. ما می توانیم دبی 
را که فرودگاهی در سطح جهانی که قابلیت اداره  
مسافران خارجی را دارد و جز یکی از برترین و پر 
 رفت و آمد ترین فرودگاه های جهان محسوب

 می شود که مسافران خارجی ان اغلب با توقف 
در آنجا ، فرصت سیاحت در دبی را  نیز می یابند، 

سرمشق و الگوی خود قرار دهیم.
 امروزه ارتباطات منطقه ای هند در زمینه هوایی 
در نتیجه طرحUDAN  که توسط دولت مرکزی 
هند برای توسعه  فرودگاه داخلی که با انگیزش 

شگرف همراه است به اجرا درآمده 
است، اما هنوز به صورت کامل جنبه 
های گوناگون این طرح آشکار نشده 
است زیرا وزارت هوانوردی هند تازه 
شروع به کار بر روی برقراری ارتباط 
میان مقاصد توریستی و ایجاد حوزه 
های توریستی که همسو و هماهنگ 
با خواست دیرینه  این صنعت  هستند 
کرده است. باوجود اینکه  شاهد توسعه  
عظیم در هوانوردی هند آن هم به گونه 
ای بی سابقه هستیم، اما متاسفانه با اصول 
اولیه این صنعت  همچنان مشکل داریم 
که از این جمله می توانیم به تعداد اندک 
باند های فرودگاهــی، پرازدحام بودن 
فرودگاه ها، محدودیــت هایی همانند 

ظرفیت های فصلی و غیرو اشاره کرد.
 بزرگترین و تنها بخشــی که در سیاحت 
و گردشگری هند پیشرفت شایان و قابل 
توجهی داشته است، توسعه  زیرساختی آن 
است که همین امر در آینده به حمایت از مردم 
 )به عنوان آخرین جز این چرخه(، اتحادیه های

  گردشــگری، جــا و مکانهای اقامــت و ارتقاء 
بخش های بالاســتفاده، کمک خواهد کرد.  در 
حال حاضر طرح مهم  صدور ویزای الکترونیک  
به بیش از ١60 کشور بســط داده شده است اما  
افزایش  60 درصدی در بهای ویزای الکترونیکی 
به خصوص ویزاهایی همچون ویزای گردشگری، 
تجاری و درمانی،  بی شک جریان های توریستی 

را به شدت تحت تاثیر خواهد گذاشت. 
این مبلغ اضافی که دولت از افزایش بهای ویزای 
الکترونیکی به دســت می آورد  احتماال خیلی 
کمتر از ارز خارجی از دست رفته ای خواهد بود  
که به  دنبال کاهش ورود گردشــگران خارجی 
اتفاق می افتاد. طبق برآورد فرایند عملکرد اصالح 
ـ تنها دو و نیم میلیون  گردشگر  کننده و بازدارنده 
در سال در طی تعطیالت به هند سفر می کنند 
و این در مقایسه با شهر سنگاپور و یا کشور تایلند 
و جزیره بالی که حدود 3١ میلیون گردشگر را 

در سال پذیرا هستند، بسیار بسیار ناچیز است.
در جهان امروزی، صنعت گردشگری، تجارتی 
رقابتــی محســوب می شــود و همســایگان 
شــرقی و غربــی هنــد در این زمینه بســیار 
تمرکز و ســرمایه گذاری کرده انــد به گونه ای 
کــه گردشــگری منبع اصلــی درآمــد آنها 
محسوب می شود. گردشــگری در کشورهای 
پیشرفته ای همچون آمریکا، انگلستان، فرانسه 
 و ســوئیس ، به عنــوان صنعتی بــزرگ تلقی

 می شود.
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به محض برخاستن، تمام 
 روز درحرکت خواهید بود. 
همه  وظایــف زندگی بر 
همین منوال است: حرکت 
کنید؛ کار به  خودی  خود 
در مسیر انجام شدن قرار 

خواهد گرفت.
فهرست ذیل،  حاوی ایده هایی برای ایجاد 
حرکت اســت. در مورد هر وظیفه، یک یا 
چند ایده آن به شما کمک می کند که از 

تعلل در انجام کارها اجتناب کنید.

  ۱. ایــن را بدانید که تنبلی و طفره 
رفتــن از کار، به  مثابه یک شــیوه 

زندگی، کاری بیهوده است
با تعلل ورزی، خود را زیر فشار احساسی 
بی فایده ای قرار می دهید. آیا واقعا خواهان 
زندگی همراه با نومیدی، خستگی و مالل 
هســتید؟ البته که نیســتید. هیچ کس 
خواهان آن نیســت. طبیعی اســت که 
انجام برخی کارها دشــوار باشد؛ اما چه 
جایگزینی برای آن دارید؟ شاید زندگی 
ایده آل برای شما این است که مانند انگور یا 
گوجه فرنگی چیده نشده بر شاخه بگندید؛ 

 اما من به شدت تردید دارم.

   ۲. کارهای ســنگین خــود را به 
کارهای کوچک تر تقسیم کنید

افرادی که کارهای مهــم و بزرگ را انجام 
داده اند، ارزش این ایده را به  خوبی می دانند. 
زمانی هنری فورد گفته بود: »اگر کار را به 
کارهای کوچک تر تقسیم کنید،  هیچ کار 
ســختی وجود نخواهد داشت« بر اساس 
این ایده بود که خط مونتاژ اتومبیل شکل 

گرفت.
آیا می خواهید یک کتاب ۲۰۰ صفحه ای 

بنویسید؟ اگر روزی یک صفحه بنویسید، 
در مدتی کمتر از ۷ ماه کار کتاب به پایان 
خواهد رسید. درصورتی که با یک کار بزرگ 
مواجه شــدید،  آن را به چند بخش ۵ تا 
۱۰ دقیقه ای که فکر کــردن در مورد آن 
راحت تر است، تقسیم کنید. این بخش ها 
را به ترتیبی که باید اجرا شــوند، در یک 
فهرست بنویسید. حاال بخش اول را انجام 
دهید. هر وقت توانستید، یک بخش ۵ یا 
۱۰ دقیقه ای دیگر را انجام دهید. به  محض 
شــروع کار، برای انجام آن شتاب کسب 
می کنید. هر موفقیــت بزرگی معموال، 
مجموعه موفقیت های کوچک است: »سفر 

هزار کیلومتری با یک قدم آغاز می شود«.

   ۳. با شهامت با کارهای ناخوشایند 
رو به رو شوید

یک طنزپرداز،  انســان خوش بیــن را به 
شخصی تشبیه کرده بود که بشقاب غذای 
شام را رها می کند. زیرا احساس می کند 
صبح روز بعد باید آن ها را بشوید. بسیاری 
از کارهای ناخوشایند،  مانند بشقاب غذا 
هســتند. نادیده گرفتن، آن ها را ناپدید 
نمی کند؛ بلکــه اوضــاع را بدتر می کند. 
درحالی که با کمتریــن تالش می توانید 
آسمانی آفتابی داشته باشید، چرا افق دید 

خود را تیره وتار می کنید؟
یک راه برای انجام کارهای ناخوشــایند، 
این است که وقت کمی را به آن اختصاص 
دهید؛ مثال ۱۰ تا ۱۵ دقیقه. سپس کار را 
آغاز کنید و وقتی که زمان به ســر رسید، 
کار را متوقف کنید. مشکالت بزرگ، مانند 
آماده سازی بودجه، پاکیزه کردن انبار را 

می توان با این روش حل کرد.
اما متاسفانه این شیوه برای برخی کارهای 
ناخوشــایند، کافی و مناســب نیست. 
کارهایی مانند اخراج یک کارمند یا تحمل 
اخبار بد را نمی توان گام به گام انجام داد. در 
چنین مواردی، بهترین انتخاب این است 
کار را انجام دهید و از آن خالص شــوید. 
اگر امروز کار را انجام ندهید، فردا این کار 
و کارهای دیگر، ناراحتی بیشــتری برای 
شما ایجاد خواهند کرد. این را بدانید که 
با تنبلی،  تنها بارکاری خود را سنگین تر 
می کنید. پس به کار مشغول شوید؛ همین 

حاال.

   4. یک کار آغازین انجام دهید
گاهی انجام یک کار ســاده، تنها چیزی 

است که برای پیدا کردن روحیه انجام کار 
بزرگ بدان نیاز دارید. آیا در حیاط منزل 
شما برگ های زیادی ریخته و باید آن ها را 
جارو کنید؟ به فروشگاه بروید و چند کیسه 

جمع آوری برگ و چمن بخرید؛
آیا از نوشتن پاسخ یک نامه طفره می روید؟ 

نشانی را روی پاکت بنویسید.

   ۵.در مورد کاری مهم که در انجام آن 
تعلل کرده اید،  فکر کنید

فکر کنید اگــر کار را انجــام می دادید،  
احتماال چه اتفاقات خوبی می افتاد. حاال 
همه مشــکالتی را که ممکن است در اثر 
تنبلی ایجاد شوند، فهرست کنید. معموال 
می بینید که نتایج و مزایــای انجام کار، 

بسیار بیشتر از نتایج منفی تنبلی است. 
 این تکنیک، شــما را به حرکت تشویق 

می کند.

   ۶. انجام کار را تعهد کنید یا با کس 
دیگری شرط ببندید

به رئیس خود بگویید یک هفته زودتر پروژه 
را تمام می کنید و در غیر این صورت، او را 
به ناهار در رستوران نزدیک شرکت دعوت 
می کنید. اگر یک نماینده فروش هستید،  با 
همکاران خود شرط بندی کنید که فروش 
ماه گذشته را ۲۰ درصد افزایش خواهید داد 
یا به همه نهار می دهید. باید برای دستیابی 
 به هدف جایــزه و برای موفق نشــدن، 

جریمه ای برای خود درنظر بگیرید.

   ۷. به خود جایزه بدهید
این یکی از روش های موردپسند من برای 
غلبه بر تعلل ورزی اســت. زیرا طبیعتی 
مثبت دارد. هدفی برای خود تعیین کنید و 
مقرر کنید که درصورت دست یافتن به آن 
هدف، جایزه ای به خودخواهید داد. مثال 
مقرر کنید اگر بتوانید ۱۰ نفر به لیســت 
مشتریان اضافه کنید،  برای خود یک کیف 
جدید بخرید. سیســتم پاداش خود را با 
کاری که انجام می دهید، متناسب کنید. 
برای مثال اگر یک دوره آموزشی شبانه را 
می گذرانید تا مدرک بهتری بگیرید، یک 
 چیز واقعا خوب به خودتــان وعده دهید 
مثل دو هفته تعطیالت در جایی که دوست 

دارید.

   ۸. هر روز را به حساب بیاورید
زندگی کوتاه تر از آن اســت که با تنبلی 
سپری شــود. صبح،  قبل از برخاستن از 
خواب، در مــورد دو چیز تصمیم بگیرید: 
امروز را لذت ببرید و کاری بکنید که فردای 
بهتری داشته باشید. هرروز یک گنج است. 
امروز چنان رفتار کنیــد که گویی گامی 
بزرگ به سوی پایان دادن به تعلل کردن 

برداشته اید.

   ۹. قاطع باشــید و شجاعت عمل 
داشته باشید

تعریف خوب شجاعت،  توانایی دست زدن 
به عمل است درحالی که می ترسید.

با تعلــل در عمــل، وقت بــا ارزش خود 

را تلف می کنید و هیــچ پولی نمی تواند 
لحظه ازدست رفته را بازگرداند. وقت برای 
همیشه ازدست رفته است. به خاطر داشته 
باشید که شما بهتر از آن چیزی هستید که 
فکر می کنید و می توانید بیشتر از چیزی 
که حتــی در رویا ندیده ایــد، بدبختی و 
ناکامی برای خود ایجــاد کنید. خود را از 
شر جمالت منفی مانند »می خواهم…«، 
»امیدوارم…« و... خــالص کنید. کاری 
کنید که چیزی اتفاق بیافتد! عمل شما 

خود گویا خواهد بود.

   ۱0. انجام ندادن مطلق کار را تمرین 
کنید

وقتی خود را در حــال طفره رفتن از یک 
کار مهم یافتید،  بی حرکت در یک صندلی 
بنشــینید و ببینید چند وقت می توانید 
بدون اینکه کاری بکنیــد،  در این وضع 
بمانیــد. احتماال پس از چنــد دقیقه در 
خود اشتیاق به حرکت را کشف خواهید 
کرد. درصورتی که نتوانســتید در حالت 
بی کاری بمانید، سعی کنید به کاری که از 
آن خودداری کرده بودید، مشغول شوید و 

انجام آن را آغاز کنید.

   ۱۱. مکرر از خود بپرسید: 
»اکنون بهترین استفاده ای که می توانم 
از وقت و انرژی خود بکنم، چیست؟« اگر 
پاســخ، کاری که در آن لحظه می کنید،  
نیست، آن را متوقف کنید و وقت و انرژی 

خود را صرف کار مهم تری بکنید.

یک، دو، سه .. حرکت؛   

تکنیکهایشتابدهیبهکارها

یک راه برای انجام 
کارهای ناخوشایند، این 

است که وقت کمی را 
به آن اختصاص دهید؛ 

مثال ۱0 تا ۱۵ دقیقه. 
سپس کار را آغاز کنید 
و وقتی که زمان به سر 

رسید، کار را متوقف 
کنید.

هنگامی که نیوتون، قانون نیروی بالقوه را فرموله کرد، مطمئن 
هستم در مورد رفتار انسان فکر نمی کرد. درهرصورت، این قانون 
به صورت یکسان در مورد اشیا و انسان مصداق دارد. یک جسم که 
در حال سکون است، تمایل دارد در حال سکون بماند؛  یک جسم 

در حال حرکت تمایل دارد همواره درحرکت باشد.
هنگامی که از کار طفره می روید،  در حال ســکون هســتید و 
ســخت ترین بخش، آغاز کردن است. به  محض حرکت کردن، 
بسیاری از ما مایل هستیم درحرکت بمانیم. یک بار این را شنیده ام 
که دشــوارترین کار در زندگی، خروج از رختخواب گرم و وارد 

شدن به اتاق سرد است. 

 
استارت آپ

نجات و بقای کسب و کار مســتلزم اتخاذ تصمیم ها و 
انتخاب های سخت است، از طرفی عالقه به کسب وکار 

مورد نظر برای نجات آن در اولویت است.

بیل گیتس: موفقیت یک معلم کثیف است. به افراد باهوش القا می کند که هرگز شکست 
نمی خورند.

پژوهش های کاترین شاو از دانشگاه استنفورد و فرانسیس الفونتن از دانشگاه میشیگان 
نشان می دهند احتمال دستیابی کارآفرینان شکست خورده به موفقیت در تالش دوم 
بیشتر است، از طرفی هرچقدر کسب وکار اولیه آنها به مدت طوالنی تری فعال بوده باشد، 
فرصت دستیابی آنها به موفقیت در مرتبه دوم بیشتر است، بنابراین هر فعالیت اقتصادی 

شکست خورده یک جنبه مثبت هم دارد.

بااین حال شکست دردناک اســت. تمام کارآفرین ها هم به 
 دنبال ساخت استارت آپ هایی هستند که هیچ وقت شکست 
نمی خورند. به خصوص زمانی که کارآفرینی زمان و پول زیادی را 
صرف کار خود کرده باشد، این شکست برای او دردناک تر است، 

اما می توان از هر شکست یک درس و تجربه ارزشمند گرفت.
نکته: اگر تسلیم نشوید، فراتر از تصور خود به موفقیت می رسید، 
بنابراین اگر استارت آپ شما وارد یک مسیر پیچیده شده است، این 

روش ها را بررسی کنید:

  ۱. به استارت آپ عالقه داشته باشید
استیو جابز: تنها راه برای انجــام یک کار خوب، عشق ورزیدن به 

کاری است که انجام می دهید
بزرگ ترین اشــتباهی که کارآفرین ها مرتکب می شوند ساخت 
محصولی است که نه به آن اعتقاد دارند و نه آن را دوست دارند. بعضی 
کارآفرین ها به خاطر رونق یک محصول خاص در بازار به دنبال آن می 
روند )نه به این دلیل که آن محصول را دوست دارند(. به طور خالصه، 
عشق، باور و عالقه به خدماتی که ارائه می دهید و محصولی که می سازید حتی در شرایط 

سخت هم به حفظ و بقای شما کمک می کند.
داستان فیل لیبین را در نظر بگیرید: لیبین پس از فروش دو شرکتی که عالقه ای به آنها 
نداشت، تصمیم گرفت شرکت متفاوتی را تاسیس کند. او و تیمش به جست وجوی مخاطب 
پرداختند، محصول مورد عالقه خود را تولید و تجارت دلخــواه خود را دنبال کردند. این 
محصول پلتفرم Evernote بود. بااین حال لیبین به دلیل محدودیت های مالی تصمیم 
گرفت پس از مدتی به کار خود پایان دهد؛ اما در لحظات آخر ایمیلی از یک ســرمایه دار 
سوئدی دریافت کرد که طرفدار Evernote بود و مبلغ ۵۰۰ هزار دالر را برای ادامه کار 
شرکت به او پیشنهاد داد. پس از مدتی ارزش Evernote به بیش از یک میلیارد دالر 

رسید.

  ۲. دلیل مشکل را پیدا کنید
فردریک دبلیو. اسمیت: رهبرها در مقابل مشکالت می ایستند و استانداردهای قضاوت و 

تمایل به قضاوت خود را باال می برند.
در صورت بروز هر اتفاقی و صرف نظر از واکنش افراد به خدمات شما، از بازخوردها و نظرات 
دیگران ناراحت نشوید. در عوض سعی کنید نسبت به یافتن راه حل برای مشکالت خود 
ذهنی باز و خالق داشته باشید. غول ورزشی، آدیداس در کمپین بازاریابی ایمیلی خود با 
 تیتر تبریک، شما از ماراتن بوستون جان ســالم به در بردید، مرتکب اشتباه بزرگی شد. 
 بیننده ها این تیتر را بــی ربط با بمب گذاری تروریســتی ماراتن بوســتون در ۲۰۱۳

 نمی دانستند که منجر به کشته شدن سه نفر و آسیب رسیدن به ۲۶۰ نفر شد.
اما آدیداس خیلی سریع عقب نشینی کرد و این لطمه به اعتبار خود را با صادر کردن یک 
بیانیه معذرت خواهی عمومی رفع کرد. این حرکت آدیداس هوشمندانه بود زیرا به خاطر 
این ایمیل تنش زا به تیتر اول بسیاری از مطبوعات تبدیل شده بود. به گفته کامرون پوئتشر، 
معاون توسعه سازمانی شرکت اوبر که قبال با این قبیل مشکالت روبه رو شده بود »شرکت ها 
باید در مورد اشتباهات خود شفاف عمل کنند. هر خطایی می تواند فرصتی برای پیشرفت 

به شمار برود«.

  ۳. ایجاد فرصت هایی برای بقای کسب و کار
میلتون برل: اگر فرصت در نزد، در بسازید.

گاهی ممکن است استارت آپ شما به مرز شکست برسد در این شرایط باید روشی خالقانه 
را برای حل مشکالت خود در پیش بگیرید. در اینجا، صرف نظر از دیوانه وار بودن راه حل تا 

وقتی که آن را امتحان نکنید نمی دانید به چه نتیجه ای خواهید رسید.
ایالن ماسک بر ســر دوراهی نجات ســازمان SpaceX و Tesla قرار گرفته بود. او 
 Tesla یا SpaceX این دو راهی را این گونه توصیف می کند: نمی توانســتم بیــن
 یکی از آنها را انتخاب کنم، از طرفی هم نمی توانســتم پول باقی مانده را بین آنها تقسیم

 کنم.

مدیر سبز
یـــادداشت
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،،

زندگی کوتاه تر از آن است که 
با تنبلی سپری شود. صبح،  

قبل از برخاستن از خواب، در 
مورد دو چیز تصمیم بگیرید: 

امروز را لذت ببرید و کاری 
بکنید که فردای بهتری 

داشته باشید. هرروز یک 
گنج است. 

Entrepreneur :منبع
یـــادداشت

استارت آپ خود را با این روش ها از سقوط نجات دهید

نقش مالیات بر ارزش 
افزوده در سالمت 

عمومی جامعه

یکی از زمینه های مهم حمایتی نظام 
مالیاتی در کشورهای جهان، حوزه 
سالمت و بهداشــت و درمان است 
به طوری که برنامه ریزان و سیاست 
گذاران دولتی با تصویب سیاست های 
اقتصادی و مالیاتی مناسب، بربسیاری 
از مسایل، چالش ها و مشکالت بخش 
ســالمت فائق می آیند. که از جمله 
این سیاست ها، تعیین مالیات های 
هدفمند بــا نرخ هــای باالتر از حد 
متعارف برای کاالی اسیب رسان به 
محیط زیست و سالمت شهروندان 
جامعه است برای مثال: در حال حاضر 
بیماری های قلبی عروقی به عنوان 
یکی از ســه علت اصلی مرگ و میر 
و ناتوانی انسان ها در سراسر جهان 
مطرح است و مصرف چربی ها و نمک 
در ایجاد این بیماریها و مرگ ناشی 
از آن، نقش اصلــی را ایفا می کند. 
بنابراین یکی از اهــداف برنامه های 
 تغذیه یی سازمان ها و وزارتخانه های 
متولی ســالمت عمومــی در همه 
کشــورهای جهان، کاهش مصرف 
چربی و نمک در رژیم غذایی مردم 
است. در ایران نیز، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی فهرست 
بیش از ۲۰ قلم کاالی آسیب رسان 
به ســالمت را به دولت داده است تا 
نسبت به برخورد با تبلیغات آنها، اقدام 
شود. این در حالی است که هر روز، 
شاهد افزایش تبلیغات رنگارنگ انواع 
خوراکی ها و کاالهایی هســتیم که 
مصرف آنها، سالمت افراد به خصوص 

کودکان را تهدید می کند.
بر اســاس ماده ی ۳۷ قانون برنامه 
پنجم توســعه، به منظــور ارتقاء 
سالمت عمومی جامعه، پیشگیری 
و مقابله بــا بیماری هــا و عوارض 
خطرســاز ســالمتی که بیشترین 
هزینــه اقتصــادی و اجتماعی را 
دارند، و برای وضع عوارض و افزایش 
مالیات کاالهای آســیب رســان، 
وزارت بهداشت فهرست اقدامات و 
کاالهای آسیب رســان به سالمت و 
داروهای با احتمال ســوءمصرف و 
درصد عوارض برای این کاالها را در 
ابتدای هر سال توسط کار گروهی با 
مسوولیت این وزارتخانه و با عضویت 
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، 
بازرگانی، رفــاه و تامین اجتماعی و 
صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی ســابق، تعیین و 
ابــالغ می کند. هم اکنــون مالیات 
بر ارزش افزوده برخــی از کاالهای 
آسیب رســان حدود 8 درصد است 
که این رقم باید به دو برابر یعنی تا ۱۶ 
درصد افزایش یابد. بر اساس گزارش 
معاونت مالیات بــر ارزش افزوده ی 
سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات بر 
کاالهای آسیب رسان از جمله مالیات 
 بر ارزش افزوده ی نوشابه های گازدار، 
آالینده های محیط زیست و سیگار 
افزوده شــده اســت. به بیان دیگر، 
عالوه بر مالیات بــر ارزش افزوده با 
نرخ عمومی، به هر یک از این کاالها 
درصدی اضافه شــده کــه درآمد 
حاصل از آن به بخــش های خاص 
اختصاص داده می شود. ۶۰ درصد 
از درآمدهای حاصل از ارزش افزوده 
اضافه شده بر نوشابه های گازدار به 
وزارت بهداشــت و 4۰ درصد آن به 
وزارت ورزش جهت مصرف در محل 
تعیین شــده اختصاص یافته است. 
همچنین، ۵۰ درصد از درآمدهای 
حاصل از ارزش افزوده اضافه شــده 
بر سیگار به وزارت آموزش و پرورش 
و ۵۰ درصــد دیگر بــه وزارت علوم 

اختصاص یافته است. 

اخبار اصفهان
گــزارش
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If you have traveled to Tehran, try Chelo 
Kabab (Persian grilled meat with 
saffron rice)
Kabab is a piece of mutton or chicken that 
has been roasted on charcoal and the butter 
has been placed on a rice dish. This food is 
one of the most important Persian meals. 
Next to that is grilled tomatoes, yogurt, 
green herbs, and crispy cucumber pickles. 
A Chelo kabab restaurant is found on all the 
streets of Iran. If you like to eat in a luxury 
restaurant, Shandiz Restaurant in Tehran is 
a good place for you. Chenjeh kebab(Grilled 
marinated beef/lamb barbeque) with 
sumac creates an extraordinary mix.

Travel to past with the Ashe reshteh 
(Persian noodle broth) of Isfahan
Ash (broth) has always been in the Iranian 
food program, to the extent that the person 
who cooks the food is called Ashpaz in 
Iran. Ash reshteh is a delicious food that 
is served with legumes, fresh herbs and 
noodles and is usually served with whey. 
The best place to enjoy the Ash is at the 
Abbasi Hotel in Isfahan. Where beautiful 
trees and beautiful waterfalls have been 
surrounded you. This 300-year-old hotel 
has been known as the oldest hotel in the 
world.

If you travel to Mashhad, eat Dizi 
(Traditional Persian gravy)

This traditional food is made with beef, 
peas, and potatoes, and all the ingredients 
are put up in a container of clay for several 
hours on the fire and the meat is cooked so 
much that you can squeeze it with a fork. 
This food is special for Mashhad, the city 
of Imam Reza, is the eighth Imam of the 
Shiites. All the restaurants and small cafes 
serve Dizi for lunch or dinner and take 
Lavash bread on the table. The bread is 
then divided into small pieces on the table 
and poured into the clay pot to absorb the 
washy portion of the meat water.

Stop to buy Kashan Rosewater
Roses are one of the indigenous Persian 
plants. From 2500 years ago, Iranians 
used rose petals to produce rose water. 
Every year, Rose Festival is held in Kashan 
and you can see all the stages of preparing 
the rosewater. From flower harvest to 
petals separation! Throughout the festival, 
the whole city has a smell of flowers, 
and nothing is better than eating a cool 
Faloodeh(Persian rose water ice) bowl in 
this colorful space.

Enjoy the greenery of Talesh
The forests and fields of rice in Talesh, 
along with the Caspian Sea, are one of the 
most beautiful natural places in Iran in the 
spring and summer, and the Iranians travel 
to this area for climbing and spending 
hours in nature. Torshe Tare (Traditional 
food) is one of the foods of this region, 
which is made with herbs. A few kilos of 
spinach, celery, parsley, coriander are used 
to prepare this food. Next to each meal, they 
prepare some kind of appetizer with herbs. 
Herbs cooked are tasted with fresh lemon 
juice and in the end, a few eggs are placed 
next to vegetables.

If you love sweets, you can travel to Yazd
Mysterious city of Yazd is one of the 
historic brick cities that is located in the 
plateau between the largest deserts in 
Iran and is known for windbreaks, ancient 
Zoroastrian temples, and its small sweets. 
All of the confectionery in the city sells 
sweets such as almond Baghlava, full 
cardamom and pistachios sweet called 
Ghotab.

Do not miss the Tahchin (Persian saffron 
layered rice) of Shiraz
Tahdig, rice is the crispy and butter rice that 
is made in the bottom of the pot. Tahchin 
is a kind of food that will multiply all the 
beauties of Tahdig. For the preparation of 
Tahdig, rice is firstly mixed with yogurt, 
egg yolk and saffron, and lay layers of 
spicy chicken or meat next to it, and then 
becomes as much as possible golden. The 
city of Shiraz is the capital of Tahchin in 
Iran.

Do not forget the Koofteh Tabriz 
(Persian meatballs)
Iranians love big meatballs and it’s best to 
travel to Tabriz, northwest of Iran, to find 
the most delicious meatballs. In Tabriz, 
meatballs containing meat, split peas, 
barberry, walnut, raisin, and boiled egg 
are prepared. The most famous of these is 
the Kofteh Tabriz, which also has the name 
of the city and is very big. It is immersed in 
sauce with tomatoes and saffron.

Experience the southern warmth of 
Bandar Abbas with hot foods
The southern foods are hot and spicy just 
like hot weather of the area. Bandar Abbas 
is on the spice trade route between India 
and Europe. If you like try Ghalyeh meygo 
(shrimp with herbs and rice), go to Bandar 
Abbas. This spicy stew is cooked with a 
handful of fresh coriander, red pepper, 
shrimp and tamarind. The best place to 
choose seafood is the restaurants that are 
located near the fish market. Because fresh 
fish is cooked in these restaurants.

If you pass through Masouleh, do not 
miss Mirza Qasemi (Persian roasted 
eggplant dish)
A trip to the 1000-year-old village of 
Masouleh next to the hills of Gilan takes 
you to the past years and ancient and local 
life of Iran. This area is one of the best 
choices to choose full herbs made foods. 
The most important food of Masouleh is 
Mirza Ghassemi, which is cooked with hot 
smoked eggplant on the hot coal, then fried 
lightly with fresh garlic and blended with 
tomato and local olive oil.

The Most Delicious Persian 
Foods in any City of Iran
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Baba Aman 
Park in 
Bojnord: 
A Tourist 
Attraction of 
Iran

It is one of the oldest 
parks in Iran. Baba 
Aman is located 
10km from Bojnord 
city, the provincial 
capital city of Iran’s 
North Khorasan.
Baba Aman Park in 
Bojnord: A Tourist 
Attraction of Iran
In Baba Aman there 
is a tomb attributed 
to Imam Kazem (AS), 
which is known as 
holy Baba Aman and 
the main spring.
The resort is a 
beautiful and 
pleasant place for 
travelers who wish 
to travel to northern 
cities, in particular 
Mashhad. There 
are 400 thousand 
trees such as, acacia, 
sycamore, hawthorn, 
apricot, wild 
raspberry bushes in 
this park.
Four points within 
the foothills are the 
sources for Baba 
Aman main spring. 
The water flows to 
the pools to make 
artificial cascades. 
The spring water 
is calcic and sodic 
sulphate that is 
laxative and helps the 
digestive actions.
In Baba Aman 
there are facilities 
including restaurant, 
motels, bakery, 
children’s park and 
seasonal craft fairs 
are also held in 
this park. A branch 
of Atrak River is 
another attraction 
of Baba Aman. This 
branch makes the 
enthusiasts to spend 
hours to fishing.
Also, there are 
several trout ponds 
in the park run by 
private sectors. 
In other beautiful 
scenery of the park 
is Pardisan wildlife, 
in west part of Baba 
Aman, in which you 
can find the diversity 
of plant and animal 
species of north 
Khorasan.
There are rare 
animals in this park 
including; deer, rams, 
ewes.
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The township of Natanz is situated to the northwest 
of Esfahan to its north is Kashan, and to the east is 
Ardestan. This city dates to the pre-Islamic era, and 
came under the influence of the general conditions 
prevailing in Esfahan and Kashan from the early 
Islamic period to the Mongol era. Important relics 
of this region are the Jame’ Mosque, Khanegah 
or Khaneghah (kind of monastery) and tomb of 
Sheikh Abdol Samad. Various small shrines dot the 
area, and it is known as the shrine of Abd as-Samad. 
undefined The elements in the present complex 
date from 1304 with subsequent additions and 
restorations, such as the Khaneqah and Muqarnas 
vault. The tomb honors the Sufi Sheikh Abd al-
Samad, and was built by the Sheikh’s disciple, the 
Ilkhanid vizier Zain al-Din Mastari.  Beyond the 
green gardens of Natanz downtown, there is a 
towering minaret and a pyramidal dome beside 
it.The minaret is a part of Jameh (Grand) Mosque 
and is the tomb of the eighth century mystic, Sheikh 
Nour al-Din Abdolsamad Isfahani Natanzi and his 
monastery portal is unique in its kind.The complex 
consists of the octangular bedchamber with a 
dome and the shrine of Sheikh Abdolsamad.The 
monastery portal and the minaret of the mosque 
are very high. Apart from the domed bedchamber 
which goes back to Deilami era, the rest of the 
complex dates back to Ilkhani era.The mosque 
consists of two sections, the oldest of which is the 
mosque with a brick dome that dates back to 1050 
years ago. The oldest inscription of the monument 
is on the eastern side of the dome and presents the 
date 389 Hijri year.

When a video clip is recorded with with the least 
facilities but by passion and love to the country, 
it will impress the world much more than a text.
Cyberspace has provided the conditions for 
businesses to grow and even hope for their 
dynamic existence. The matter of content 
production is very important for virtual 
businesses; publishing visual or written 
content to the suitable cyberspace can be 
effective in attracting audiences and target 
market.
Content production in tourism industry is 
of great importance, since the right content 
can greatly impact the way people choose 
their destinations. Visual content is the most 
important content that its correct production 
and exposure can attract many tourists.
“The speed of our lives has been increased; 
so people prefer to receive their required 
information through videos instead of reading 
long texts in order to save their time. Video clips 
can contain more words on such a short notice 
due to the use of images; as a one-minute video 
includes 1,600,000 words,” Masih Sharif, the 
consultant of deputy for tourism in the field of 
media and diplomacy and activist in the tourism 
content production field said.
“Film & video production as one of the useful 
tools and methods is very effective in our 
contemporary world. The second global search 
engine is YouTube, even when you are searching 
on google, videos of YouTube will be always 
displayed on the screen!” he continued.

Iran means a fatty Dande Kabab 
(Persian grilled limb ribs), delicate 
saffron, stews that dried lemon 
makes them delicious and soft 
sweets full of cream with the scent 
of rose water! Iran is a country that 
if you choose it to travel, they will 
treat you as a king. Many of Iran’s 
historical monuments have been 
recorded as World Heritage sites, in 
addition, to having the most beautiful 
architecture of the Muslim world and 
fantastic landscapes. This country is 
the home of the most delicious food in 
the world. This paper will introduce 
you the best Persian foods.
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Governor of the Central Bank of 
Iran (CBI) Abdolnasser Hemmati 
and India’s Ambassador Saurabh 
Kumar, in a farewell meeting at 
the end of the envoy’s mission 
in Tehran, discussed banking 
relations between the two 
countries, and announced that 
the rupee payment mechanism 
between the 2 countries will 
become operational in coming 
days.India’s ambassador to Iran 
said that the financial mechanism 
between the two countries is 
prepared and the two sides will 
carry out their business and 

banking operations in the coming 
days on the basis of the exemptions 
received by the Indian government.
Also in the meeting, the two sides 
discussed facilitating banking 
affairs and the implementation of 
India’s investment in Southeastern 
Iranian port of Chabahar.Kumar 
confirmed that the two countries’ 
banking mechanism has been 
created earlier, as both sides will 
do business in coming days, and 
added that Iran’s oil revenues are 
exempted from taxes which are 
commonly imposed on foreign 
accounts in Indian banks.

Exports 
via Mehran 
border rise
Iran exported 
a total of $986 
million worth 
of commodities 
to Iraq through 
Mehran Border 
Crossing, during the 
past nine months 
through Dec. 21, a 
senior official at the 
Islamic Republic 
of Iran Customs 
Administration said.
According to 
Director General 
of Ilam Customs 
A d m i n i s t r a t i o n 
Ruhollah Gholami, 
the figure indicates 
a 9% increase 
compared with 
the corresponding 
period of last year, 
when the value 
of exports to Iraq 
through the border 
stood at around 
$907 million.
The official noted 
that the strategic 
border has played 
a significant role in 
boosting Iran-Iraq 
trades during the 
past years.
According to 
Gholami, an average 
of 600 commercial 
vehicles pass 
through the border 
crossing every 
day. “The exports 
through Mehran 
reach $10 million 
in some days,” he 
noted.
Last year, products 
worth $1.2 billion 
were exported 
to Iraq through 
Mehran border, he 
added.
The goods exported 
during the nine-
month period 
mainly included 
agricultural, plastic 
and polyethylene 
commodities, steel 
products, car parts, 
and construction 
materials, such 
as stone, tiles 
and ceramics, as 
well electrical 
and mechanical 
machinery.
Mehran is the 
capital city of the 
namesake county 
in the western Ilam 
province.
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Iran, India to Start Rupee Payment 
Mechanism

Hemmati recounted that he had 
a meeting with Syrian Minister 
of Economy and Foreign Trade 
Mohammad Samer al-Khalil on 
Monday morning, the two sides have
He added that the two sides 
emphasized on broadening and 
enhancing banking ties between the 
two countries based on economic 
cooperation agreement inked in this 
respect.
Hemmati recounted that to study 
strategies for the development of 
monetary-banking ties between 
Iran and Syria, the two sides 
exchanged views on topics such as 
exchanging of banking accounts, 
facilitating money transfer between 
the two countries, strengthening ties 
between commercial banks of the 
two countries, and setting up a joint 
banks were discussed.
he termed expansion of banking 
relations as prerequisite for the 
development of trade and business 
exchanges between the two countries 
in line with implementing economic 
cooperation agreement and added, 
“Expansion of trade and business 
exchanges using national currencies 
of the two countries has been put 
atop agenda, so that giant steps 
should be taken towards replacing 
national currencies with other 
currencies in bilateral trade and 
business ties.”
CBI governor pointed to the strategic 
ties between Iran and Syria and 

emphasized that Islamic Republic of 
Iran is ready to expand and develop 
economic ties between the two 
countries.
Earlier on Sunday, Iranian Minister 
of Road and Urban Development 
Mohammad Eslami said that Iran 
and Syria have sealed a strategic 
agreement, adding that an Iranian 
delegation will visit Syria in the next 
month to further implement the 
articles of the accord.
Eslami said that there will be a visit to 
Syria next month, inviting all Iranian 
business people to accompany 
the delegation for talks on the 
reconstruction process in the Arab 
country.He made the announcement 
at a meeting of Iranian business 
people with the Syrian Minister 
of Economy and Foreign Trade 
Mohammad Samer al-Khalil held at 
Iran’s Chamber of Commerce.
The Iranian minister said that with 
the implementation of a strategic 
economic agreement between Iran 
and Syria today, the condition is 
ripe for sustainable development 
of economic and trade relations 
between the two sides.
He maintained that the meeting 
will make it easier for a stronger 

presence of Iranian private sector in 
Syria, highlighting the need for the 
participation of Iranian business 
people in Syria’s projects following 
the restoration of peace and stability 
to the Arab country.
Eslami then called on all Iranian 
business people to accompany a 
delegation on its upcoming visit to 
Syria in January in a bid to hold talks 
with the Syrian side on the country’s 
reconstitution process.
He further underscored the 
participation of the Iranian private 
sector in Syria’s reconstruction 
process, referring to plans for taking 
different measures this time through 
joint investments.
Senior Iranian officials have 
repeatedly voiced the Islamic 
Republic’s readiness to help Syria 
with reconstruction of the war-
ravaged country.
In early October, Iran signed an 
agreement to build a 540-megawatt 
(MW) gas fired power plant in Syria’s 
coastal city of Lattakia.
At the request of Damascus, Iran has 
also been providing military advisory 
assistance to the Syrian government 
forces in its fight against foreign-
backed Takfiri terrorists.

Exchange of Internet traffic 
inside Iran hits 800 Gbit/s
 The exchange of Internet traffic inside the country 
has increased to 800 Gbit/s, according to ICT deputy 
minister Hamid Fattahi.The exchange of Internet 
traffic inside Iran has increased from 263 Gbit/s since 
June 2017 to 800 Gbit/s in January 2019, making up 
50% of the country’s total Internet traffic, ICT deputy 
Minister Hamid Fattahi said Tuesday.He maintained 
that the increase in the Internet traffic exchange is 
thanks to services rendered to users on the National 
Information Network in the format of video and on-
line transport services.Fattahi also announced the 
inauguration of a project to increase the country’s IP 
network to a capacity of 18.5Tb/s in the near future.

Pakistan eyes to continue power 
imports from Iran
Pakistan’s Minister for Power Omar Ayub Khan says 
his country is looking forward to boost its existing 
power cooperation with Iran.During a Monday 
meeting with Iranian Ambassador to Pakistan Mehdi 
Honardoost in Islamabad, Ayub Khan said that 
Pakistan is ready to hold negotiations on the renewal 
of the agreement on100MW electricity import to 
Balochistan province.The two sides stressed the need 
to continue joint efforts in the power sector on both 
power generation and transmission.Honardoost, 
for his part, noted that Iranian companies and 
contractors are ready to take part in the neighboring 
country’s power sector.Pakistan has been importing 
electricity from Iran for over a decade to meet the 
demand of the border areas of Balochistan province.
The first power transmission agreement between 
Pakistan and Iran was signed in 2002 under which 
the Islamic Republic was obliged to send 34MW of 
electricity to the neighboring country. The deal was 
upgraded to 73MW later and finally reached 100MW 
months ago.Last year, Iran expressed readiness to 
provide up to 3,000 MW electricity to Pakistan.

$625mn worth of FDI 
approved in mineral, industrial 
sector in seven months
Statistics of the Ministry of Industry, Mine and Trade 
show that $625 million worth of Foreign Direct 
Investment (FDI) has been approved in mineral and 
industrial sector since the beginning of the current 
year up to the end of Iranian month of Mehr (March 21 
– Oct. 22).This huge volume of investment is related 
to 43 minerals, industrial and trade projects that has 
been approved in the Foreign Investment Board of 
the ministry in the same period.The aforementioned 
projects indicate 13.2 percent hike as compared to 
the last year’s corresponding period but they have 
faced a significant 66.1 percent decline in terms of 
total volume of foreign investment.The ministry 
put the total value of FDI approved in seven months 
of the current year (March 21 – Oct. 22) at $1.844  
billion.

Governor of the Central Bank of Iran (CBI) 
Abdolnasser Hemmati said that Tehran and 
Damascus have agreed to deepen and bolster 
bilateral banking relations, and the two sides 
are determined to expand bilateral trade and 
business in national currencies of the two 
countries.

Iran, Syria to Broaden Economic Ties
news

Iran, India to Start Banking 
Exchanges in Coming Days: 
Envoy
 India’s Ambassador to Iran Saurabh Kumar said the 
two countries are set to begin banking transactions 
in coming days as New Delhi has agreed to grant tax 
exemption to banks trading with Tehran.
During a meeting in Tehran on Monday evening, 
Kumar and Governor of the Central Bank of Iran (CBI) 
Abdonnaser Hemmati exchanged views on the latest 
situation of banking and trade relations between the 
two countries. 

Kumar said the financial mechanism between the 
two countries has been prepared, adding that the 
two sides will carry out their banking activities in the 
coming days on the basis of the Indian government’s 
tax exemption.
At the meeting, the two officials also discussed ways 
to facilitate banking affairs and Indian investments 
in Iran’s port city of Chabahar.
In 2016, India entered into a trilateral treaty 
with Iran and Afghanistan to develop a new 
transportation corridor connecting the three 
countries and other Central Asian Countries via the 
Chabahar Port.

Chabahar provides India 
with an easier land-sea 
route to Afghanistan. In 
November 2017, India 
sent its first cargo of wheat 
to Afghanistan through 
Chabahar in what appeared 
to be a run dry of a multi-
modal connectivity route. The 
cargo was shipped from India’s 
western port of Kandla, unloaded at Chabahar and 
eventually taken to Afghanistan’s Nimroz province 
by trucks.

Hemmati 
recounted 
that to study 
strategies 
for the 
development 
of monetary-
banking ties 
between Iran 
and Syria, 
the two sides 
exchanged 
views on 
topics such as 
exchanging 
of banking 
accounts, 
facilitating 
money transfer 
between the 
two countries, 
strengthening 
ties between 
commercial 
banks of the 
two countries, 
and setting up 
a joint banks 
were discussed.

India exempts Iran 
oil imports from 
heavy taxes: Reuters
India’s finance ministry has 
exempted rupee payments 
made to the National Iranian 
Oil Co (NIOC) for crude oil 
imports from a steep with-
holding tax, according to a 
government order reviewed 
by Reuters.
According to Reuters on Mon-
day, the exemption, put in 

place December 28 but back-
dated to November 5, will al-
low Indian refiners to settle 
about $1.5 billion of outstand-
ing payments to NIOC. Those 
have been building up since 
Tehran was put under strin-
gent U.S. sanctions in early 
November.
The two countries on Nov. 2 
signed a bilateral agreement 
to settle oil trades through an 
Indian government-owned 
bank, UCO Bank (UCBK.NS), 

in the Indian currency, which 
is not freely traded on interna-
tional markets.
However, the income of a for-
eign company that is depos-
ited in an Indian bank account 
is subject to a withholding tax 
of 40 percent plus other levies, 
leading to a total take by the 
authorities of 42.5 percent.
That made the agreement un-
workable for Iran and led to 
the freeze in payments by the 
refiners until the exemption 

could be introduced.
Iran will be able to use the ru-
pee funds for a range of ex-
penses - including imports 
from India, the cost of its mis-
sions in the country, direct 
investment in Indian projects, 
and its financing of Iranian 
students in India, according 
to another government docu-
ment reviewed by Reuters. 
It can also invest the funds 
in Indian government debt 
securities.



Iran to hold talks with Pak tribe 
leaders over kidnapped border 
guards
 Iran is pursuing the issue of the Iranian border guards 
who were kidnapped on Iran-Pakistan border by 
holding talks with leaders of regional tribes, Iranian 
border guards commander Brigadier General Qasem 
Rezaei said.
Fourteen Iranian Basij (volunteer forces) and border 
guard forces were abducted by terrorists in Iran's 
Sistan-Baluchestan border with Pakistan on October 
15. Five of them were later released through the 
efforts of the Pakistani government on November 15.
Speaking to IRNA, Rezaei said Iran's main objective 
was to ensure the release of the remaining guards 
who are still in the hands of the terrorist group.
Based on the latest information, the kidnapped 
border guards d are alive, he added. 
Elaborating on Iran's border exchanges with 
neighboring countries, he said developing border 
diplomacy is one of the successful measures which 
has been pursued in line with improving border 
guard conditions. 
Referring to good relations between the Iranina 
border guards forces and neighboring countries, 
Rezaei said increasing border diplomacy interactions 
has resulted in promoting operation readiness in 
some special border points.
According to the commander, Iranian border guard 
has held 10 meetings on border issues with neighbors 
like Turkey, Azerbaijan, Iraq, Qatar and Afghanistan 
since the beginning of the current Iranian calendar 
year (March 2018 ,21).
 China's Xi Issues A Message for 
Trump: We Have Got to Cooperate
 History shows that cooperation is the best choice for 
both China and the United States, Chinese President 
Xi Jinping told US President Donald Trump in a 
congratulatory message on Tuesday to mark 40 years 
since the establishment of diplomatic relations.
The two countries agreed last month to a -90day 
temporary ceasefire in their bitter trade war to give 
them time to hold fresh talks to try and end a dispute 
that has seen them level increasingly severe tariffs on 
each other’s goods, Reuters reported.
In his message to Trump, Xi said China-US relations 
have experienced ups and downs but have made 
historic progress over the past four decades, state 
news agency Xinhua said.
This has brought huge benefits to the two peoples and 
has contributed greatly to world peace, stability and 
prosperity, Xi added.
"History has proved that cooperation is the best 
choice for both sides," Xi said.
Sino-US relations are in an important stage, he added.
"I attach great importance to the development of 
China-US relations and am willing to work with 
President Trump to summarize the experience of the 
development of China-US relations and implement 
the consensus we have reached in a joint effort to 
advance China-US relations featuring coordination, 
cooperation and stability so as to better benefit the 
two peoples as well as the people of the rest of the 
world," he said.

Official Condemns US’ Role in 2009 Riots

Ayatollah Amoli Larijani 
condemned the US 
administration’s support for 
rioters during the months 
of unrest in Iran after the 
presidential election results were 
announced in 2009.
He made the remarks on the 
anniversary of the massive pro-
government rallies that put an 
end to the post-election unrests 
in 2009.
Ayatollah Larijani said that while 
at first the US administration 
of Obama was pretending to be 
eager to negotiate with Iran, they 
changed their approach when 
the protests broke out in Iran 
following the announcement 
of presidential election results, 
and the Americans along with 
France and some other western 
countries declared their support 

for the rioters.
The Judiciary chief added “they 
used to consider the rioters to be 
the only representatives of Iranian 
nation, while they ignored millions 
of insightful Iranians who poured 
into the street on the day of the 
massive pro-government rallies 
that put an end to the post-election 
unrests in 2009”.
He added that the enemies are 
using more sophisticated tools to 
instigate riots in Iran once again, 
calling on the Iranian officials to 
hear the voice of workers and 
students in particular to neutralize 
the conspiracies.
He also called on all Iranian nation 
to unite under the wise leadership 
of Leader of the Islamic Republic 
Ayatollah Khamenei in the face of 
threats.
On December 30, 2009, pro-

government rallies were staged 
by millions of Iranians after a 
group of opposition supporters 
- including those who took part 
in the post-election unrests 
in June - took advantage of the 
highly revered religious day of 
Ashoura on December 27 - the 
anniversary of the martyrdom of 
Imam Hossein (AS), the grandson 
of Prophet Mohammad (PBUH) 
and Shiite Muslims’ third Imam - to 
chant slogans against top Iranian 
government officials.
On the same day (December 27), 
tens of millions of Iranians were 
on the streets to take part in annual 
massive processions across the 
country to mark the martyrdom 

anniversary of Imam Hossein (AS).
Clashes began after 
demonstrators started clapping 
and showing happiness, 
insulting the mourning people 
who were also in the streets to 
commemorate Imam Hossein’s 
martyrdom anniversary.
In response to the Ashoura unrest, 
millions of Iranians took to the 
streets on Wednesday Dec. 30, 
2009, demanding that rioters be 
brought to justice.
The Iranian people participating 
in the Sunday rallies to 
commemorate the December 
30, 2009, rallies carried placards 
reading ‘Death to the US’, ‘Death to 
Israel’ and ‘Death to Britain’.

US withdrawal from Iran 
Deal most important 2018 
event: Poll
US unilateral withdrawal from Iran nuclear 
deal was the most important event in 2018, 
shows a recent poll conducted by the European 
news TV channel, Euronews.
The 2018 was full of sweet and bitter political, 
economic, cultural and sports events the most 
important of which was the US walkaway from 
the Iran nuclear deal also known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), said 
Euronews on Monday.According to the poll, 
48 percent of those questioned referred to 
the US withdrawal from the JCPOA as the most 

important event in 2018.US President Trump 
announced on May 8, 2018 the withdrawal 
from the JCPOA, which was condemned other 
parties to the 2015 agreement and their 
emphasis to stay in the landmark international 
deal.The voters also chose the murder of 
the Saudi journalist Jamal Khashoggi as the 
second most important event.The 59-year-
old Saudi investigative journalist, who had 
left the country since Bin Salman was named 
Crown Prince and moved to the US, vanished 
on October second after entering the Saudi 
Consulate in Istanbul to collect documents 
for his forthcoming marriage.After 18 days of 
silence and rejecting claims that Khashoggi 
was killed, the Saudi government finally bowed 

down to international pressures and admitted 
the prominent journalist was killed inside 
the Saudi consulate in Istanbul.The historic 
meeting between President Trump and North 
Korean leader Kim Jong-un, Trump’s choice 
to relocated embassy from Tel Aviv to al-
Quds, increase in the currency rate in Iranian 
market, Brexit, yellow vests movement in 
France, Greece exit from economic crisis after 
one decade, war in Yemen, Rohingya crisis in 
Myanmar, weakening Daesh terrorists and 
discovering mass graves in Iraq and Syria, 
NASA spacecraft’s landing on Mars surface 
and France victory in 2018 World Cup in Russia 
were among other important events in 2018 
voted by the respondents of the poll.

Iranian Judiciary Chief Ayatollah Sadeq Amoli Larijani 
said millions of insightful Iranians foiled the plots of the 
US and some other countries who instigated unrests in 
Iran in 2009, and condemned American conspiracies of 
then and now.

Some 150,000 police forces are set to 
be on duty across France on New Year’s 
Eve as “yellow vest” demonstrators have 
already called for yet another round 
of anti-government protests in the 
European country.
French President Emmanuel Macron on 
Monday is also set to make a televised 
address to the country, at the same time as 
yellow vests have been called to mass on 
the Champs-Elysees avenue in the French 
capital, World News reported.
Paris, in particular, will be on full alert 

after frequent clashes over the last month 
between anti-riot police forces and the 
so-called yellow vests.
The mayhem has left almost 3,000 
people, both protesters and police 
officers, injured. Over 4,500 have been 
detained and placed into custody since 
mid-November.
Ten people have died in connection with 
the "gilets jaunes" or "yellow vest" rallies 
in France. Most of the deaths occurred in 
traffic accidents related to blockades in 
November and December.

While the French government has 
postponed its planned hike in fuel 
taxes, which had originally sparked 
the protests, the yellow vests have 
evolved into a broader movement 
against government policies and rising 
living costs.The European country is 
currently on high alert due to the threat 
of terrorism. Furthermore, in New Year's 
Eve lots of French youths from poverty-
hit districts of France set fire to hundreds 
of cars across the country in what has 
become a shocking annual tradition that 

t i e s 
up police forces.

The French president’s New Year’s 
address is hotly anticipated by political 
commentators who expect Macron to 
address the “yellow vest” rallies which 
commenced in rural France.

150,000 Police on Duty Across France on New Year Eve to Handle Yellow Vest Rallies
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An international 
conference organized 
by the Sofia University 
in Bulgaria will explore 
‘Iran and the World in the 
 Mirror of History’.
Intl confab to review 
history of ‘Iran and world’ 
relations in Sofia
The conference which is 
due in February will mark 
the 25th anniversary 
of establishment of 
Iranology Department 
of Sofia University (St. 
Kliment Ohridski).
The event is co-organized 
by Sofia University, the 
Center of Iranian, Balkan 
and Central Europe 
Studies, and two Iranian 
universities, namely 
Allameh Tabatabaei and 
Guilan universities.
The two-day conference, 
to start February 11, 
will focus on a wide 
range of issues of 
including history, 
geography, civilization 
and archeology, Persian 
Language and literature 
studies, sociology, 
economics, philosophy 
and religion, architecture 
and political studies.
The Scientific Research 
Department (NIS) of Sofia 
University “St. Kliment 
Ohridski” was set up in 
1978.
Iran parliament 
to discuss new 
budget bill mid-
February
Lawmakers in Iran's 
Majlis (Parliament) 
are expected to start 
brainstorming the 
county's next year budget 
bill in mid-February, the 
Presiding Board of Majlis 
said on Tuesday.
Until then, the specialized 
commissions and the 
Integration Commission 
will be working on the 
budget bill, it said. 
Iran's President Hassan 
Rouhani presented the 
budget bill for the next 
Iranian calendar year 
(starting March 21, 2019) 
to Majlis on December 25, 
2018.
The specialized 
commissions will have 
to work on the budget bill 
for 15 days and report the 
results to the Integration 
Commission. The latter 
will have 15 days to 
report the results to the 
lawmakers. The 15-day 
period can be prolonged 
for another 15 days, if 
need be. Then Majlis will 
review the budget bill in 
an open session.

Intl confab to 
review history 
of ‘Iran and 
world’ relations 
in Sofia
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Abbas: Palestine Won’t 
Let US Sell Occupied Al-
Quds to Israel
President Mahmoud Abbas stressed that 
Palestine will never allow the United States 
to sell Jerusalem al-Quds to Israel, reiterating 
that the occupied city will remain the eternal 
capital of the state of Palestine.
Jerusalem al-Quds “is not for sale,” Abbas said 
in a speech marking the 54th anniversary of 
the Fatah party’s founding in the West Bank 

city of Ramallah on Monday, presstv reported.
“We will not allow anyone to advance a plot 
against Jerusalem (al-Quds),” he noted, 
stressing that the city “will remain the eternal 
capital of the Palestinian state, as the late 
President Yasser Arafat said that a Palestinian 
child will raise the flag of Palestine on the 
walls, minarets and churches of Jerusalem 
(al-Quds)”.
Israel lays claim to the whole Jerusalem al-
Quds, but the international community views 
the city’s eastern sector as occupied territory.
Israel occupied East Jerusalem al-Quds during 

the Six-Day War in 1967 and later annexed 
the city in a move not recognized by the 
international community.
US President Donald Trump sparked 
anger among Palestinians and the entire 
international community in December 2017, 
when he recognized Jerusalem al-Quds as the 
Israeli “capital”.
Washington also moved its embassy from Tel 
Aviv to occupied city months later in defiance 
of global warnings.Abbas added that the 
embassy relocation would fail to undermine 
the right of Palestinians to Jerusalem al-Quds 

and would not cause 
them to give up their 
principles.
He also emphasized that 
the Palestinian people 
would press on with their 
struggle until they establish 
their independent state, saying, 
“The revolution goes on and will continue.”
Abbas further stated that the Palestinian 
nation would not accept Trump’s so-called 
“deal of the century” on the Israeli-Palestinian 
conflict.

Zarif: Iran Mulling over N. 
Deal Pullout as Option
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif warned the European Union to speed 
up efforts to provide Tehran with the merits 
promised under the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), saying that discard-
ing the nuclear deal is among the main op-
tions available to his country.
“Iran has many options on the table, and 
leaving the JCPOA is assuredly one among 
the tens of them,” Zarif said, in an interview 
published on Tuesday.
“We care the most about the interests of our 
people, and we have many grounds in bilat-

eral and multilateral relations either inside 
or outside the nuclear deal to use our juris-
diction to pursue our interests,” he stressed.
The top diplomat went on saying that Iran 
has preserved its rights in regard to how 
to deal with the developments about the 
nuclear deal after the US abrogation of the 
agreement.“Pulling out of the JCPOA is one 
of our options which is quite legal,” he main-
tained, adding, “There are also options 
within the framework of the JCPOA, and they 
are legally authentic as well.”Paragraphs 
36 and 37 of the JCPOA entitle Tehran to call 
off part of its undertakings in response to 
the violation of the terms of the agreement 
by other parties to the deal, or discard the 

agreement altogether once it comes to the 
conclusion that its interests are not met.
The Iranian foreign minister then reminded 
that again the choices are not limited, and 
reassured that Tehran will make decisions 
based on its people’s interests.“We believe 
that Europeans must abide by their commit-
ments, and the Special Purpose Vehicle (SPV) 
is not the only undertaking of the Europe, but 
their commitments are much more than and 
beyond the SPV,” he underlined, reiterating 
that the mechanism is an introductory phase 
to let Europeans observe their commitments 
towards Iran.Zarif said Europeans’ delayed 
compliance with their undertakings under 
the deal is a result of the US pressures.



Iran, Syria to Broaden 
Economic Ties

Iran’s AUT wins gold at regional programming contest 
in Lahore
The Amirkabir University of Technology team representing Iran has won 
the gold medal at the regional programming final contest in Pakistan, now 
advancing to the World Finals ICPC 2019 in Portugal.
The AUT’s team of three won the gold medal at the final contests of the regional 
ACM ICPC in Pakistan’s Lahore, advancing to the World Finals of the International 
Collegiate Programming Contest, to be hosted by Porto University in Portugal from 
31 March to 5 April 2019.
The ACM ICPC, as the oldest, largest, and most prestigious programming contest in the world, is held 
annually in a different country in which teams of three, representing their university, work to solve the 
most real-world problems in the shortest amount of time possible.

The first session of the 
court hearing for six 
misusers of forex market 
fluctuations was held 
here on Tuesday.Two of 
the accused , Qorban-Ali 
Farrokhzad-Zarrin and 
Teymour Ameri-Baraki are 
present in the court while 
the four others are outlaw, 
judge of the session Ghazi 
Movvahed said.He further 
noted that they are accused 
of sabotaging the foreign 
exchange system through 
smuggling.In recent 
months, Iran has been 
witnessing fluctuations 
in prices and foreign 
exchange rates. The judicial 
system has launched 
a vigirous campaign 
against individuals and 
gangs which are causing 
economic crises in the 
country.
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A pair of new studies from researchers at The 
Ohio State University offers a possible solution, 
inspired by nature.
"We thought: 'How can we gather water from 
the ambient air around us?'" said Bharat 
Bhushan, Ohio Eminent Scholar and Howard D. 
Winbigler Professor of mechanical engineering 
at Ohio State. "And so, we looked to the things 
in nature that already do that: the cactus, the 
beetle, desert grasses."
Their findings were published Dec. 24 in the 
journal Philosophical Transactions of the Royal 
Society. The works were co-authored with Ohio 
State Ph.D. student Dev Gurera and with Ohio 
State engineering researcher Dong Song.
Bhushan's work focuses on finding nature-
inspired solutions to societal problems. In this 
case, his research team looked to the desert to 
find life that survives despite limited access to 
water.The cactus, beetle and desert grasses all 
collect water condensed from nighttime fog, 
gathering droplets from the air and filtering 
them to roots or reservoirs, providing enough 
hydration to survive.
Drops of water collect on wax-free, water-
repellant bumps on a beetle's back, then slide 
toward the beetle's mouth on the flat surface 
between the bumps. Desert grasses collect 
water at their tips, then channel the water 
toward their root systems via channels in each 
blade. A cactus collects water on its barbed tips 
before guiding droplets down conical spines to 
the base of the plant.Bhushan's team studied 
each of these living things and realized they 
could build a similar -- albeit larger -- system 
to allow humans to pull water from nighttime 
fog or condensation.They started studying 
the ways by which different surfaces might 
collect water, and which surfaces might be 

the most efficient. Using 3D printers, they 
built surfaces with bumps and barbs, then 
created enclosed, foggy environments using 
a commercial humidifier to see which system 
gathered the most water.
They learned that conical shapes gather more 
water than do cylindrical shapes -- "which made 
sense, given what we know about the cactus," 
Bhushan said. The reason that happens, he said, 
is because of a physics phenomenon called the 
Laplace pressure gradient. Water gathers at the 
tip of the cone, then flows down the cone's slope 
to the bottom, where a reservoir is waiting.
Grooved surfaces moved water more quickly 
than ungrooved surfaces -- "which seems 
obvious in retrospect, because of what we know 
about grass," Bhushan said. In the research 
team's experiments, grooved surfaces gathered 
about twice as much water as ungrooved 
surfaces.
The materials the cones were made out of 
mattered, too. Hydrophilic surfaces -- those that 
allowed water to bead up rather than absorbing 
it -- gathered the most water.
"The beetle's surface material is heterogeneous, 
with hydrophilic spots surrounded by 
hydrophobic regions, which allows water 
to flow more easily to the beetle's mouth," 
Bhushan explained.
The research team also experimented on a 
structure that included multiple cones, and 
learned that more water accumulated when 
water droplets could coalesce between cones 
that were one or two millimeters apart. 
The team is continuing those experiments, 
Bhushan said.The work so far has been done 
on a laboratory-only level, but Bhushan 
envisions the work scaled up, with structures 
in the desert that could gather water from fog 
or condensation. That water, he thinks, could 
supplement water from public systems or 
wells, either on a house-by-house basis, or on a 
community-wide basis.
There is precedent for the idea: In areas around 
the world, including the Atacama Desert in 
Chile, large nets capture water from fog and 
collect it in reservoirs for farmers and others to 
use. Those nets might not be the most efficient 
way of harnessing water from the air, Bhushan 
believes.

"Many Nano activities have been taken out in recent 
years. Nanotechnology Development Headquarter 
has been formed in 2003, and a comprehensive 
"-20years landscape document" was codified in 
2005. After 10 years, the function of this headquarter 
has exceeded our expectations and we were ahead of 

the landscape document," Mojezi said.
"Currently, Iran ranks 16th in the commercialization 
of nanotechnology in the world. The second 
landscape document was codified in 2016, and an 
enactment was approved in the cabinet in 2017 
in which one of the items was about developing 
nanotechnology in the Ministry of Industry," he 
added.
"The Nano manufacturing and exporting the 
products increased significantly from 2013 to 2015; 
later, we succeeded to establish export bases in some 
countries like Turkey, Iraq, India, Indonesia, and 
Brazil," he continued.
"Most nanotechnology activities have taken out in 
the fields of urban development and construction, 
electricity, coating and nanocoating, transportations 
systems and automobiles, water and wastewater," he 
said about the realm of nanotechnology companies 
activities.

Collecting Clean Water from AirIran ranks 16th in commercialization of 
nanotechnology

The special meeting of introducing the 
potential and applications of nanotechnology in 
industries was held with the presence of Babak 
Abedini and Alireza Mojezi, the representatives 
of the task force of improving and developing 
culture-building practices of Nanotechnology 
Development Headquarter in Isfahan's 
chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) .

Humans can get by in the most basic of shelters, can 
scratch together a meal from the most humble of 
ingredients. But we can't survive without clean water. 
And in places where water is scarce -- the world's deserts, 
for example -- getting water to people requires feats of 
engineering and irrigation that can be cumbersome and 
expensive.

The cactus, 
beetle and 
desert grasses 
all collect water 
condensed 
from nighttime 
fog, gathering 
droplets from 
the air and 
filtering them 
to roots or 
reservoirs, 
providing 
enough 
hydration to 
survive.

An archbishop in this central 
Iranian province said on Tuesday 
that the followers of religions have 
“full freedom” in Iran, despite the 
Western media propaganda.
Sipan Kechejian, Archbishop of 
Diocese in Isfahan, made the 
remarks in an interview with the 
Islamic Republic News Agency 
(IRNA).
As Kechejian said, the followers of 
religions have always held their 
rituals in full freedom in Iran.

He further refuted the on hostile 
media propaganda against the 
Islamic Republic claiming that 
Iran imposes restrictions on the 
followers of religions and said 
the reason behind such negative 
propaganda is that the Iranian 
officials do not want to be under the 
supervision of the superpowers.
He further hoped that the world 
people would avoid making pre-
judgment on Iran in New Year 2019 
which started today.

Archbishop of the Armenians in 
Isfahan also encouraged people 
from around the world to travel to 
Iran to get a first hand experience 
of realities and adivised them 
to be influenced by the media 
propaganda.About Armenians’ 
conditions in Iran, the archbishop 
said that cordial relations between 
Christian Armenians and Muslim 
people in Iran are based on 
mutual respect.Such relations will 
continue, he added.

Iranian government is expected to 
appoint two females as ambassadors 
to foreign countries.'Two more 
female ambassadors will be 
introduced in the near future,' Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif said in a meeting with Women 
Fraction in the Iranian parliament.
Hamideh Zarabadi, the spokesperson 

for Women Fraction in the Iranian 
parliament said that during 
the meeting, Zarif has stressed 
improvement of role of women in the 
Foreign Ministry.
Lots of measures have been adopted 
to prepare the grounds for presence 
of women in the ministry, she quoted 
the Iranian foreign minister as saying.

Marzieh Afkham who was the first 
female spokesperson for the Iranian 
Foreign Ministry was appointed 
as ambassador to Malaysia on 
November 2015 ,8.
During the moderate government 
of President Hassan Rouhani, many 
women took high-level governmental 
positions.

Followers of religions enjoy full freedom in Iran: Archbishop

Iran to appoint 2 new female ambassadors
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